
ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

. โฉนด 7843 38690 ต.บางกุ้ง 2 84.6 84.6 17,000 1,438,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 286.00 6,550.00 1,873,300.00 20/30 561,990.00 1,311,310.00 2,749,510.00 2,749,510.00 - 

. โฉนด 7837 38684 ต.บางกุ้ง 2 80.7 80.7 17,000 1,371,900 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 221.00 6,550.00 1,447,550.00 20/30 434,265.00 1,013,285.00 2,385,185.00 2,385,185.00 0.02 

. โฉนด 19117 110223 ต.บางกุ้ง 2 30.5 30.5 4,000 122,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 144.00 6,650.00 957,600.00 7/7 67,032.00 890,568.00 1,012,568.00 1,012,568.00 0.02 

. โฉนด 28735 50129 ต.มะขามเต้ีย 1 0.3 0.3 129 - - - - - - 

. โฉนด 7842 38689 ต.บางกุ้ง 2 86.1 86.1 17,000 1,463,700 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 31/52 408,720.00 377,280.00 1,840,980.00 1,840,980.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21477 36479 ต.มะขามเต้ีย 2 1 36.0 136.0 10,000 1,360,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 14/18 226,368.00 1,031,232.00 2,391,232.00 2,391,232.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25009 43763 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 40.2 540.2 10,000 5,402,000 - - - 5,402,000.00 5,402,000.00 0.30 

. โฉนด 1670 3163 ต.มะขามเต้ีย 2 52.7 52.7 15,000 790,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 32.00 6,550.00 209,600.00 54/76 159,296.00 50,304.00 840,804.00 840,804.00 0.02 

. โฉนด 49463 90790 ต.มะขามเต้ีย 2 52.5 52.5 15,000 787,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 68.00 6,550.00 445,400.00 17/24 106,896.00 338,504.00 1,126,004.00 1,126,004.00 - 

. โฉนด 42855 79703 ต.มะขามเต้ีย 2 32.4 32.4 12,000 388,800 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 17/24 194,400.00 615,600.00 1,004,400.00 1,004,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19285 32756 ต.มะขามเต้ีย 4 48.6 48.6 15,000 729,000 - - - 729,000.00 729,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15713 80666 ต.บางกุ้ง 2 1 13.4 113.4 4,000 453,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 120.00 6,550.00 786,000.00 17/24 188,640.00 597,360.00 1,050,960.00 1,050,960.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4824 8186 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.0 4,000 800,000 - - - 800,000.00 800,000.00 - 

. โฉนด 57062 111468 ต.มะขามเต้ีย 1 1 80.0 180.0 4,000 720,000 - - - 720,000.00 720,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20004 33890 ต.มะขามเต้ีย 4 2 200.0 12,000 2,400,000 - - - 2,400,000.00 2,400,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 19595 33525 ต.มะขามเต้ีย 4 57.0 57.0 15,000 855,000 - - - 855,000.00 855,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48969 89094 ต.มะขามเต้ีย 4 74.1 74.1 10,000 741,000 - - - 741,000.00 741,000.00 0.30 

. โฉนด 48973 89098 ต.มะขามเต้ีย 4 5.9 5.9 4,000 23,600 - - - 23,600.00 23,600.00 0.30 

. โฉนด 48964 89180 ต.มะขามเต้ีย 4 76.6 76.6 40,000 3,064,000 - - - 3,064,000.00 3,064,000.00 0.30 

. โฉนด 48951 89224 ต.มะขามเต้ีย 4 1 13.3 413.3 4,000 1,653,200 - - - 1,653,200.00 1,653,200.00 0.30 

. โฉนด 48938 89211 ต.มะขามเต้ีย 4 2 84.0 284.0 4,000 1,136,000 - - - 1,136,000.00 1,136,000.00 0.30 

. โฉนด 48946 89219 ต.มะขามเต้ีย 4 1 52.8 152.8 4,000 611,200 - - - 611,200.00 611,200.00 0.30 

. โฉนด 48928 89201 ต.มะขามเต้ีย 4 77.1 77.1 4,000 308,400 - - - 308,400.00 308,400.00 0.30 

. โฉนด 48960 89041 ต.มะขามเต้ีย 3 1 2 47.5 647.5 30,000 19,425,000 1 ตลาด ไม่เกิน คสล. 3 98.00 3,500.00 343,000.00 7/7 24,010.00 318,990.00 19,743,990.00 19,743,990.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 60506 121174 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60507 121175 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60508 121176 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60509 121177 ต.มะขามเต้ีย 4 2 26.0 826.0 4,000 3,304,000 - - - 3,304,000.00 3,304,000.00 0.30 

. โฉนด 60510 121178 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60511 121179 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60512 121180 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 4,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 60513 121181 ต.มะขามเต้ีย 4 2 16.8 816.8 4,000 3,267,200 - - - 3,267,200.00 3,267,200.00 0.30 

. โฉนด 19591 116143 ต.บางกุ้ง 3 1 1 29.5 529.5 21,000 11,119,500 - - - 11,119,500.00 11,119,500.00 0.30 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31558 54260 ต.มะขามเต้ีย 3 16.9 16.9 20,000 338,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 25/40 144,960.00 217,440.00 386,440 386,440.00 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 25/40 144,960.00 217,440.00 386,440 386,440.00 0.30 

. โฉนด 2090 7465 ต.ตลาด 2 68.9 68.9 8,000 551,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 7/7 55,020.00 730,980.00 1,282,180.00 1,282,180.00 0.02 

. โฉนด 1297 2433 ต.ตลาด 2 26.0 26.0 20,000 520,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 14/18 116,640.00 531,360.00 1,051,360.00 1,051,360.00 0.02 

. โฉนด 15258 76758 ต.บางกุ้ง 4 3 99.3 399.3 17,500 6,987,750 - - - 6,987,750.00 6,987,750.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31040 53779 ต.มะขามเต้ีย 4 97.2 97.2 6,000 583,200 - - - 583,200.00 583,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28953 49921 ต.มะขามเต้ีย 2 23.6 23.6 15,000 354,000 1 บ้านแถว ตึก 2 104.00 6,750.00 702,000.00 26/42 294,840.00 407,160.00 761,160.00 761,160.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31996 55114 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 15,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 108.00 7,550.00 815,400.00 25/40 326,160.00 489,240.00 789,240.00 789,240.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26370 45036 ต.มะขามเต้ีย 4 1 3.4 103.4 6,000 620,400 - - - 620,400.00 620,400.00 0.30 

. โฉนด 29084 51441 ต.มะขามเต้ีย 4 1 24.7 124.7 6,000 748,200 - - - 748,200.00 748,200.00 0.30 

. โฉนด 29083 51440 ต.มะขามเต้ีย 4 1 26.5 126.5 6,000 759,000 - - - 759,000.00 759,000.00 0.30 

. โฉนด 38506 67781 ต.มะขามเต้ีย 2 25.1 25.1 37,000 928,700 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 20/30 217,440.00 507,360.00 1,436,060.00 1,436,060.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1152 9640 ต.บางกุ้ง 1 10.9 110.9 - เป็นทาง - - - - - 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 26153 46613 ต.มะขามเต้ีย 2 27.8 27.8 10,000 278,000 1 บ้านแถว ตึก 2 128.00 6,750.00 864,000.00 7/7 60,480.00 803,520.00 1,081,520.00 1,081,520.00 0.02 

. โฉนด 19744 33643 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 12,000 602,400 - - - 602,400.00 602,400.00 0.30 

. โฉนด 19330 33225 ต.มะขามเต้ีย 4 78.1 78.1 10,000 781,000 - - - 781,000.00 781,000.00 0.30 

. โฉนด 20385 38139 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 44250 81615 ต.มะขามเต้ีย 2 56.0 56.0 20,000 1,120,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 112.00 6,550.00 733,600.00 11/12 88,032.00 645,568.00 1,765,568.00 1,765,568.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3524 28418 ต.ตลาด 2 18.8 18.8 20,000 376,000 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 27/44 237,600.00 302,400.00 678,400.00 678,400.00 - 

. โฉนด 5577 25781 ต.บางกุ้ง 4 24.9 24.9 10,000 249,000 - - - 249,000.00 249,000.00 0.30 

. โฉนด 5578 25782 ต.บางกุ้ง 4 25.0 25.0 10,000 250,000 - - - 250,000.00 250,000.00 0.30 

. โฉนด 21441 36774 ต.มะขามเต้ีย 4 91.8 91.8 12,000 1,101,600 - - - 1,101,600.00 1,101,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 56376 111810 ต.มะขามเต้ีย 2 1 69.5 169.5 84,000 14,238,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 14/18 113,184.00 515,616.00 14,753,616.00 14,753,616.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18359 31536 ต.มะขามเต้ีย 4 1 400.0 6,000 2,400,000 - - - 2,400,000.00 2,400,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9991 21096 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 15,000 748,500 - - - 748,500.00 748,500.00 0.30 

. โฉนด 1797 5933 ต.ตลาด 4 18.7 18.7 40,000 748,000 - - - 748,000.00 748,000.00 0.30 

. โฉนด 5024 95468 ต.ตลาด 4 9.9 9.9 40,000 396,000 - - - 396,000.00 396,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21306 36180 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 2539 106423 ต.บางใบไม้ 1 1 14.7 414.7 200 82,940 - - - 82,940.00 82,940.00 - 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 21848 36952 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 12,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22222 37900 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 15,000 747,000 - - - 747,000.00 747,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41503 76945 ต.มะขามเต้ีย 5 18.0 18.0 10,000 180,000 1 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 18/26 78,520.00 223,480.00 313,480.00 313,480.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 18/26 78,520.00 223,480.00 313,480.00 313,480.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 29760 51641 ต.มะขามเต้ีย 2 1 79.2 179.2 8,000 1,433,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 360.00 6,550.00 2,358,000.00 19/28 660,240.00 1,697,760.00 3,131,360.00 3,131,360.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 717 500 ต.ตลาด 3 79.2 79.2 120,000 9,504,000 1 ตึกแถว ตึก 3 648.00 7,550.00 4,892,400.00 64/76 3,718,224.00 1,174,176.00 10,678,176.00 10,678,176.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22474 38192 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 8,000 800,000 - - 800,000.00 800,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 577 114384 ต.คลองฉนาก 1 5 2 25.6 2,225.6 375 834,600 - - - 834,600.00 834,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6311 11779 ต.มะขามเต้ีย 4 99.9 99.9 12,000 1,198,800 - - - 1,198,800.00 1,198,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6253 34140 ต.บางกุ้ง 4 50.3 50.3 5,000 251,500 - - - 251,500.00 251,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15929 27797 ต.มะขามเต้ีย 5 1 57.0 457.0 12,000 5,484,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 16.67 7,550.00 453,000.00 24/38 172,140.00 280,860.00 1,195,042.80 1,195,042.80 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 60.00 16.67 7,550.00 453,000.00 24/38 172,140.00 280,860.00 1,195,042.80 1,195,042.80 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 60.00 16.67 7,550.00 453,000.00 24/38 172,140.00 280,860.00 1,195,042.80 1,195,042.80 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 60.00 16.67 7,550.00 453,000.00 24/38 172,140.00 280,860.00 1,195,042.80 1,195,042.80 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 60.00 16.66 7,550.00 453,000.00 24/38 172,140.00 280,860.00 1,194,494.40 1,194,494.40 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 3 80.00 16.66 7,550.00 604,000.00 24/38 229,520.00 374,480.00 1,288,114.40 1,288,114.40 0.02 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 10576 49844 ต.บางกุ้ง 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 10577 49845 ต.บางกุ้ง 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 9325 44424 ต.บางกุ้ง 4 87.5 87.5 10,000 875,000 - - - 875,000.00 875,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3702 15976 ต.บางกุ้ง 4 48.4 48.4 6,000 290,400 - - - 290,400.00 290,400.00 0.30 

. โฉนด 19076 32687 ต.มะขามเต้ีย 2 12.0 12.0 12,000 144,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 32/54 391,392.00 333,408.00 477,408.00 477,408.00 - 

. โฉนด 19079 32690 ต.มะขามเต้ีย 2 13.7 13.7 12,000 164,400 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 32/54 391,392.00 333,408.00 497,808.00 497,808.00 - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37565 64479 ต.มะขามเต้ีย 4 42.8 42.8 6,000 256,800 - - - 256,800.00 256,800.00 0.30 

. โฉนด 37564 64480 ต.มะขามเต้ีย 4 44.4 44.4 10,000 444,000 - - - 444,000.00 444,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23012 39679 ต.มะขามเต้ีย 4 57.0 57.0 8,000 456,000 - - - 456,000.00 456,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2463 4214 ต.มะขามเต้ีย 2 74.8 74.8 20,000 1,496,000 1 อาคารรวม ตึก 2 1,500.00 7,600.00 11,400,000.00 13/16 1,824,000.00 9,576,000.00 11,072,000.00 11,072,000.00 0.02 

. โฉนด 2194 ต.บางกุ้ง 3 - 6,500 - 1 โรง ตึก 3 989.00 5,550.00 5,488,950.00 7/7 384,226.50 5,104,723.50 5,104,723.50 5,104,723.50 0.30 

. โฉนด 1699 4862 ต.ตลาด 2 10.9 10.9 60,000 654,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 51/76 1,101,696.00 347,904.00 1,001,904.00 1,001,904.00 0.02 

. โฉนด 4346 6866 ต.มะขามเต้ีย 2 52.4 52.4 37,500 1,965,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 216.00 6,550.00 1,414,800.00 50/76 1,075,248.00 339,552.00 2,304,552.00 2,304,552.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37252 64164 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 37253 64164 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 37255 64167 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 26762 48946 ต.มะขามเต้ีย 5 36.8 36.8 40,000 1,472,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 54.00 17.53 6,550.00 353,700.00 14/18 63,666.00 290,034.00 548,112 548,111.92 0.02 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 3 254.00 82.47 6,550.00 1,663,700.00 14/18 299,466.00 1,364,234.00 2,578,156 2,578,156.08 0.30 

. โฉนด 26761 48945 ต.มะขามเต้ีย 2 39.8 39.8 40,000 1,592,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 64.00 6,550.00 419,200.00 14/18 75,456.00 343,744.00 1,935,744.00 1,935,744.00 0.02 

. โฉนด 26760 48944 ต.มะขามเต้ีย 2 43.4 43.4 40,000 1,736,000 คร่อม ฉ. - - - 1,736,000.00 1,736,000.00 0.02 

. โฉนด 37251 64163 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 8,000 400,000 คร่อม ฉ. - - - 400,000.00 400,000.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 34438 63861 ต.มะขามเต้ีย 2 2 1 25.1 925.1 500 462,550 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 10/10 78,600.00 707,400.00 1,169,950.00 1,169,950.00 0.02 

ปีภาษี64.น1..หนา้ที ่ 7



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 32260 56067 ต.มะขามเต้ีย 3 18.0 18.0 23,500 423,000 1 บ้านแถว ตึก 3 140.00 6,750.00 945,000.00 11/12 113,400.00 831,600.00 1,254,600.00 1,254,600.00 - 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 149 39 ต.บางกุ้ง 4 13 31.0 5,231.0 200 1,046,200 - - - 1,046,200.00 1,046,200.00 0.30 

. โฉนด 14618 68522 ต.บางกุ้ง 4 42.8 42.8 1,500 64,200 - - - 64,200.00 64,200.00 0.30 

. โฉนด 14617 68521 ต.บางกุ้ง 4 44.9 44.9 6,000 269,400 - - - 269,400.00 269,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31198 54848 ต.มะขามเต้ีย 2 53.0 53.0 8,000 424,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 20/30 157,200.00 366,800.00 790,800.00 790,800.00 - 

. โฉนด 20802 35257 ต.มะขามเต้ีย 2 45.7 45.7 8,000 365,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550.00 917,000.00 30/50 458,500.00 458,500.00 824,100.00 824,100.00 0.02 

. โฉนด 24452 24452 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 8,000 144,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 30/50 314,400.00 314,400.00 458,400.00 458,400.00 0.02 

. โฉนด 27618 46958 ต.มะขามเต้ีย 2 17.8 17.8 8,000 142,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 31/52 272,480.00 251,520.00 393,920.00 393,920.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12649 59549 ต.บางกุ้ง 2 18.2 18.2 14,500 263,900 คร่อม ฉ. - - - 263,900.00 263,900.00 0.02 

. โฉนด 12648 59548 ต.บางกุ้ง 2 17.9 17.9 14,500 259,550 1 บ้านแถว คร่อม ฉ. 2 45.00 6,750.00 303,750.00 25/40 121,500.00 182,250.00 441,800.00 441,800.00 0.02 

. โฉนด 6831 35775 ต.บางกุ้ง 2 20.6 20.6 14,500 298,700 1 บ้านแถว ตึก 2 58.00 6,750.00 391,500.00 31/52 203,580.00 187,920.00 486,620.00 486,620.00 - 

. โฉนด 6967 35911 ต.บางกุ้ง 2 20.0 20.0 14,500 290,000 1 บ้านแถว ตึก 2 58.00 6,750.00 391,500.00 31/52 203,580.00 187,920.00 477,920.00 477,920.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 43684 81048 ต.มะขามเต้ีย 1 96.4 96.4 20,000 1,928,000 - - - 1,928,000.00 1,928,000.00 - 

. โฉนด 11056 20791 ต.มะขามเต้ีย 2 1 400.0 28,000 11,200,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 32.00 18.82 6,550.00 209,600.00 28/46 96,416.00 113,184.00 2,221,419 2,221,419.29 - 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 40.00 23.53 6,550.00 262,000.00 28/46 120,520.00 141,480.00 2,776,774 2,776,774.12 0.02 

. - - 3 บ้านเด่ียว ตึก 3 20.00 11.76 6,550.00 131,000.00 28/46 60,260.00 70,740.00 1,388,387 1,388,387.06 0.30 

. - - 4 บ้านเด่ียว ตึก 2 30.00 17.65 6,550.00 196,500.00 28/46 90,390.00 106,110.00 2,082,581 2,082,580.59 0.02 

. - - 5 บ้านเด่ียว ตึก 2 48.00 28.24 6,550.00 314,400.00 28/46 144,624.00 169,776.00 3,332,129 3,332,128.94 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 34136 58493 ต.มะขามเต้ีย 2 1 31.6 131.6 10,000 1,316,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 128.00 6,550.00 838,400.00 20/30 251,520.00 586,880.00 1,902,880.00 1,902,880.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3371 23787 ต.ตลาด 2 50.0 50.0 8,000 400,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 29/48 301,824.00 326,976.00 726,976.00 726,976.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 3372 23788 ต.ตลาด 2 53.4 53.4 8,000 427,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 256.00 6,550.00 1,676,800.00 29/48 771,328.00 905,472.00 1,332,672.00 1,332,672.00 - 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 2620 13176 ต.ตลาด 2 40.5 40.5 40,000 1,620,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 216.00 6,550.00 1,414,800.00 44/76 1,075,248.00 339,552.00 1,959,552.00 1,959,552.00 0.02 

. โฉนด 3601 30248 ต.ตลาด 2 21.6 21.6 40,000 864,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 22/34 102,680.00 199,320.00 631,320 631,320.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 22/34 102,680.00 199,320.00 631,320 631,320.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 51969 98166 ต.มะขามเต้ีย 4 48.5 48.5 12,025 583,213 - - - 583,212.50 583,212.50 0.30 

. โฉนด 51970 98167 ต.มะขามเต้ีย 4 48.5 48.5 12,025 583,213 - - - 583,212.50 583,212.50 0.30 

. โฉนด 26680 45514 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 18,500 925,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 28/46 241,040.00 282,960.00 1,207,960.00 1,207,960.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3479 29897 ต.มะขามเต้ีย 4 76.3 76.3 10,000 763,000 - - - 763,000.00 763,000.00 0.30 

. โฉนด 15124 26189 ต.มะขามเต้ีย 4 1 84.0 184.0 18,000 3,312,000 - - - 3,312,000.00 3,312,000.00 0.30 

. โฉนด 10958 19916 ต.มะขามเต้ีย 2 15.2 15.2 40,000 608,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 7,550.00 845,600.00 31/52 439,712.00 405,888.00 1,013,888.00 1,013,888.00 0.02 

. โฉนด 7663 38987 ต.บางกุ้ง 2 28.8 28.8 15,000 432,000 1 บ้านแถว ตึก 2 180.00 6,750.00 1,215,000.00 22/34 413,100.00 801,900.00 1,233,900.00 1,233,900.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38453 67729 ต.มะขามเต้ีย 2 13.7 13.7 12,000 164,400 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550.00 422,800.00 20/30 126,840.00 295,960.00 460,360.00 460,360.00 0.02 

. โฉนด 16922 29946 ต.มะขามเต้ีย 2 17.5 17.5 15,000 262,500 1 บ้านแถว ตึก 2 48.00 50.00 6,750.00 324,000.00 37/64 200,880.00 123,120.00 254,370 254,370.00 0.02 

. - - 2 บ้านแถว ตึก 3 48.00 50.00 6,750.00 324,000.00 37/64 110,160.00 213,840.00 345,090 345,090.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2649 4535 ต.มะขามเต้ีย 1 42.4 42.4 15,000 636,000 - - - 636,000.00 636,000.00 - 

. โฉนด 2650 4536 ต.มะขามเต้ีย 2 42.4 42.4 15,000 636,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 20/30 377,280.00 880,320.00 1,516,320.00 1,516,320.00 - 

. โฉนด 8506 18662 ต.มะขามเต้ีย 4 45.1 45.1 8,000 360,800 - - - 360,800.00 360,800.00 0.30 

. โฉนด 8505 18667 ต.มะขามเต้ีย 4 44.8 44.8 8,000 358,400 - - - 358,400.00 358,400.00 0.30 

. โฉนด 8509 18666 ต.มะขามเต้ีย 4 52.0 52.0 8,000 416,000 - - - 416,000.00 416,000.00 0.30 

. โฉนด 5808 18664 ต.มะขามเต้ีย 4 51.7 51.7 8,000 413,600 - - - 413,600.00 413,600.00 0.30 

. โฉนด 8504 18659 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 8,000 396,000 - - - 396,000.00 396,000.00 0.30 

. โฉนด 8503 18656 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 8,000 402,400 - - - 402,400.00 402,400.00 0.30 

. โฉนด 8510 18665 ต.มะขามเต้ีย 4 58.3 58.3 6,000 349,800 - - - 349,800.00 349,800.00 0.30 

. โฉนด 8511 18670 ต.มะขามเต้ีย 4 58.8 58.8 6,000 352,800 - - - 352,800.00 352,800.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 8502 18658 ต.มะขามเต้ีย 4 49.3 49.3 6,000 295,800 - - - 295,800.00 295,800.00 0.30 

. โฉนด 8501 18657 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 6,000 301,200 - - - 301,200.00 301,200.00 0.30 

. โฉนด 8500 18660 ต.มะขามเต้ีย 2 1 95.5 195.5 40,000 7,820,000 1 ตึกแถว ตึก 2 632.00 94.05 7,550.00 4,771,600.00 16/22 954,320.00 3,817,280.00 11,171,804 11,171,803.81 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 5.95 7,550.00 302,000.00 16/22 102,680.00 199,320.00 664,796 664,796.19 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 8514 18661 ต.มะขามเต้ีย 4 69.0 69.0 6,000 414,000 - - - 414,000.00 414,000.00 0.30 

. โฉนด 8513 18668 ต.มะขามเต้ีย 4 69.3 69.0 6,000 414,000 - - - 414,000.00 414,000.00 0.30 

. โฉนด 2648 4534 ต.มะขามเต้ีย 1 42.4 42.4 15,000 636,000 - - - 636,000.00 636,000.00 - 

. โฉนด 2647 4533 ต.มะขามเต้ีย 1 63.9 63.9 15,000 958,500 - - - 958,500.00 958,500.00 - 

. โฉนด 6512 12290 ต.มะขามเต้ีย 2 2 31.8 231.8 15,000 3,477,000 1 ตึกแถว ตึก 2 29.75 18.45 7,550.00 224,612.50 44/76 170,705.50 53,907.00 695,400 695,400.02 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 29.75 18.45 7,550.00 224,612.50 44/76 170,705.50 53,907.00 695,400 695,400.02 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 29.75 18.45 7,550.00 224,612.50 44/76 170,705.50 53,907.00 695,400 695,400.02 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 72.00 44.65 7,550.00 543,600.00 44/76 413,136.00 130,464.00 1,682,985 1,682,984.93 0.02 

. โฉนด 7080 13700 ต.มะขามเต้ีย 3 1 61.7 161.7 35,000 5,659,500 1 ตึกแถว ตึก 3 240.00 50.00 7,550.00 1,812,000.00 44/76 1,377,120.00 434,880.00 3,264,630 3,264,630.00 0.30 

. - - 2 5 ห้อง ตึก 2 240.00 50.00 7,550.00 1,812,000.00 44/76 1,377,120.00 434,880.00 3,264,630 3,264,630.00 0.02 

. โฉนด 36831 63518 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 6,000 301,800 - - - 301,800.00 301,800.00 0.30 

. - - 

. โฉนด 38637 67930 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 10,000 160,000 1 บ้านแถว ตึก 2 56.00 6,750.00 378,000.00 20/30 113,400.00 264,600.00 424,600.00 424,600.00 0.02 

. โฉนด 1796 5932 ต.ตลาด 2 11.5 11.5 20,000 230,000 เป็นทาง - - - 230,000.00 230,000.00 0.02 

. โฉนด 5 13 ต.ตลาด 3 2 96.1 296.1 6,000 1,776,600 ให้เช่าที่ - - - 1,776,600.00 1,776,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6903 13331 ต.มะขามเต้ีย 2 1 11.2 111.2 12,000 1,334,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 17/24 66,024.00 209,076.00 1,543,476.00 1,543,476.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1269 2305 ต.ตลาด 5 25.6 25.6 100,000 2,560,000 1 ชั้นที่1 ตึก/ไม้ 3 84.80 50.06 6,650.00 563,920.00 42/74 417,300.80 146,619.20 1,428,130 1,428,130.42 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก/ไม้ 2 84.60 49.94 6,650.00 562,590.00 42/74 416,316.60 146,273.40 1,424,762 1,424,762.18 0.02 

. - - 

. โฉนด 10462 19287 ต.มะขามเต้ีย 4 43.6 43.6 6,000 261,600 - - - 261,600.00 261,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21692 38319 ต.มะขามเต้ีย 4 1 40.5 140.5 10,000 1,405,000 - - - 1,405,000.00 1,405,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17092 29841 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4090 6515 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 15,000 750,000 - - - 750,000.00 750,000.00 0.30 

. โฉนด 3277 5471 ต.มะขามเต้ีย 4 77.2 77.2 8,000 617,600 - - - 617,600.00 617,600.00 0.30 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 528 8730 ต.บางกุ้ง 4 3 2 78.1 1,478.1 4,000 5,912,400 - - - 5,912,400.00 5,912,400.00 0.30 

. โฉนด 9294 19009 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.1 110.1 6,500 715,650 - - - 715,650.00 715,650.00 0.30 

. โฉนด 9293 19008 ต.มะขามเต้ีย 4 1 77.0 177.0 10,000 1,770,000 - - - 1,770,000.00 1,770,000.00 0.30 

. โฉนด 8056 39459 ต.บางกุ้ง 4 1 3 21.4 721.4 4,000 2,885,600 - - - 2,885,600.00 2,885,600.00 0.30 

. โฉนด 15651 26988 ต.มะขามเต้ีย 3 1 39.4 139.4 25,000 3,485,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 60.00 6,550.00 393,000.00 7/7 27,510.00 365,490.00 3,850,490.00 3,850,490.00 0.30 

. โฉนด 438 8667 ต.บางกุ้ง 4 2 42.8 242.8 5,000 1,214,000 - - - 1,214,000.00 1,214,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1233 73075 ต.บางใบไม้ 4 1 2 600.0 1,400 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 174 162 ต.บางกุ้ง 1 7 2 13.0 3,013.0 200 602,600 - - - 602,600.00 602,600.00 - 

. น.ส.3 180 192 ต.บางกุ้ง 1 8 20.0 3,220.0 200 644,000 - - - 644,000.00 644,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1252 9843 ต.บางกุ้ง 3 81.2 381.2 15,750 6,003,900 - - - 6,003,900.00 6,003,900.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18729 32064 ต.มะขามเต้ีย 2 14.5 14.5 15,000 217,500 1 ชั้นที่1 ตึก 3 60.00 33.33 6,750.00 405,000.00 36/62 251,100.00 153,900.00 226,400 226,400.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 120.00 66.67 6,750.00 810,000.00 36/62 502,200.00 307,800.00 452,800 452,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21039 35404 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 12,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 0.30 

. โฉนด 21041 35406 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. โฉนด 50777 95201 ต.มะขามเต้ีย 2 65.8 65.8 15,000 987,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 12/14 88,032.00 540,768.00 1,527,768.00 1,527,768.00 - 

. โฉนด 57407 111040 ต.มะขามเต้ีย 2 68.8 68.8 12,000 825,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 69.00 6,550.00 451,950.00 7/7 31,636.50 420,313.50 1,245,913.50 1,245,913.50 0.02 

. โฉนด 57407 35405 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. โฉนด 56987 111486 ต.มะขามเต้ีย 4 61.0 61.0 12,000 732,000 4 - - - 732,000.00 732,000.00 0.30 

.  โฉนด 18706 32049 ต.มะขามเต้ีย 4 61.4 61.4 12,000 736,800 4 - - - 736,800.00 736,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27455 47575 ต.มะขามเต้ีย 2 29.8 29.8 15,000 447,000 1 ตึกแถว ตึก 2 7,550.00 80.00 604,000.00 26/42 253,680.00 350,320.00 797,320.00 797,320.00 - 

. โฉนด เช่า 18464 เช่าอาคาร 3 3 4.0 304.0 10,000 3,040,000 1 โรงงาน ตึก 3 6,000.00 1,219.00 7,314,000.00 25/40 2,925,600.00 4,388,400.00 7,428,400.00 7,428,400.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 2178 ต.ตลาด 3 88.0 88.0 56,000 4,928,000 1 ตึกแถว ตึก 3 704.00 50.00 7,550.00 5,315,200.00 30/50 2,657,600.00 2,657,600.00 5,121,600 5,121,600.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 704.00 50.00 7,550.00 5,315,200.00 30/50 2,657,600.00 2,657,600.00 5,121,600 5,121,600.00 0.30 

. โฉนด 24771 42311 ต.มะขามเต้ีย 2 68.4 68.4 23,500 1,607,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 913.50 6,550.00 5,983,425.00 16/22 1,316,353.50 4,667,071.50 6,274,471.50 6,274,471.50 - 

. โฉนด 24773 42313 ต.มะขามเต้ีย 2 28.0 28.0 23,500 658,000 คร่อม ฉ. - - - 658,000.00 658,000.00 - 

. โฉนด 24774 42314 ต.มะขามเต้ีย 2 31.4 31.4 23,500 737,900 คร่อม ฉ. - - - 737,900.00 737,900.00 - 

. โฉนด 24775 42315 ต.มะขามเต้ีย 2 28.5 28.5 23,500 669,750 คร่อม ฉ. - - - 669,750.00 669,750.00 - 

. โฉนด 24776 42316 ต.มะขามเต้ีย 2 24.1 24.1 23,500 566,350 คร่อม ฉ. - - - 566,350.00 566,350.00 - 

. โฉนด 24777 42317 ต.มะขามเต้ีย 2 21.7 21.7 23,500 509,950 คร่อม ฉ. - - - 509,950.00 509,950.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37020 64060 ต.มะขามเต้ีย 4 63.1 63.1 10,000 631,000 - - - 631,000.00 631,000.00 0.30 

. โฉนด 37022 64059 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 0.30 

. โฉนด 37021 64107 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 10,000 497,000 - - - 497,000.00 497,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. แฉนด 42043 78432 ต.มะขามเต้ีย 2 15.8 15.8 15,000 237,000 - - - 237,000.00 237,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4290 6746 ต.มะขามเต้ีย 2 59.1 59.1 12,000 709,200 1 ตึกแถว ตึก 2 360.00 81.82 7,550.00 2,718,000.00 3/3 81,540.00 2,636,460.00 3,216,715 3,314,946.00 3,314,946.00 

. - 2 ตึกแถว ตึก 3 80.00 18.18 7,550.00 604,000.00 3/3 18,120.00 585,880.00 714,825 714,825.45 0.30 

. โฉนด 57768 112388 ต.มะขามเต้ีย 2 82.8 82.8 12,000 993,600 1 ตึกแถว ตึก 2 360.00 7,550.00 2,718,000.00 3/3 81,540.00 2,636,460.00 3,630,060.00 3,630,060.00 0.02 

. โฉนด 57769 112389 ต.มะขามเต้ีย 2 23.7 23.7 12,000 284,400 1 ตึกแถว ตึก 2 360.00 7,550.00 2,718,000.00 3/3 81,540.00 2,636,460.00 2,920,860.00 2,920,860.00 0.02 

. โฉนด 35710 62170 ต.มะขามเต้ีย 2 18.5 18.5 10,000 185,000 บา้นแถว ตึก 2 52.00 6,750.00 351,000.00 7/7 24,570.00 326,430.00 511,430.00 511,430.00 0.02 

. โฉนด 30045 52545 ต.มะขามเต้ีย 2 22.5 22.5 15,000 337,500 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 26/42 170,100.00 234,900.00 572,400.00 572,400.00 0.02 

. โฉนด 3398 5633 ต.มะขามเต้ีย 3 49.9 49.9 15,000 748,500 ตลาด ตึก/ไม้ 3 128.00 3,500.00 448,000.00 11/12 53,760.00 394,240.00 1,142,740.00 1,142,740.00 0.30 

. โฉนด 3399 5634 ต.มะขามเต้ีย 3 49.6 49.6 15,000 744,000 ตลาด ไม้ 3 114.00 3,500.00 399,000.00 11/12 47,880.00 351,120.00 1,095,120.00 1,095,120.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 23429 39991 ต.มะขามเต้ี 4 50.7 50.7 6,000 304,200 - - - 304,200.00 304,200.00 0.30 

. โฉนด 48830 89432 ต.มะขามเต้ี 2 19.8 19.8 40,000 792,000 1 ชั้นท่ี 1 ตึก 3 48.00 40.00 7,550.00 362,400.00 115,968.00 246,432.00 563,232 563,232.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี 2 ตึก 2 72.00 60.00 7,550.00 543,600.00 173,952.00 369,648.00 844,848 844,848.00 - 
- - 

โฉนด 54095 103487 ต.มะขามเต้ีย 2 73.4 73.4 - - - - - - 0.02 
โฉนด 62684 126936 ต.มะขามเต้ีย 2 4.6 4.6 - - - - - - 0.02 
โฉนด 32177 55990 ต.มะขามเต้ีย 1 3 12.2 312.2 8,000 2,497,600 - - - 2,497,600.00 2,497,600.00 - 

- - - - - - - 
. โฉนด 1704 86669 ต.บางใบไม้ 2 1 0.2 100.2 6,000 601,200 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.00 6,550.00 825,300.00 264,096.00 561,204.00 1,162,404.00 1,162,404.00 - 
. โฉนด 4609 8377 ต.มะขามเต้ีย 1 56.5 56.5 12,000 678,000 - - - 678,000.00 678,000.00 - 
. โฉนด 4610 8378 ต.มะขามเต้ีย 1 66.0 66.0 12,000 792,000 - - - 792,000.00 792,000.00 - 

. โฉนด 4611 8379 ต.มะขามเต้ีย 1 60.6 60.6 12,000 727,200 - - - 727,200.00 727,200.00 - 

. โฉนด 3913 36669 ต.มะขามเต้ีย 3 20.6 20.6 20,000 412,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 31/52 336,960.00 311,040.00 723,040.00 723,040.00 0.02 

. โฉนด 40521 73355 ต.มะขามเต้ีย 2 23.7 23.7 30,000 711,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 31/52 376,896.00 347,904.00 1,058,904.00 1,058,904.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 385 8541 ต.บางกุง้ 2 1 49.8 149.8 15,000 2,247,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 55.80 6,550.00 365,490.00 39/68 248,533.20 116,956.80 2,363,956.80 2,363,956.80 - 

โฉนด 48036 87351 ต.มะขามเต้ีย 3 20.7 20.7 47,000 972,900 1 ตึกแถว ตึก 2 150.00 71.43 7,550.00 1,132,500.00 15/20 226,500.00 906,000.00 1,600,929 1,600,928.57 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 28.57 7,550.00 453,000.00 15/20 90,600.00 362,400.00 640,371 640,371.43 0.30 
- - - - - - - 

. โฉนด 6981 13237 ต.มะขามเต้ีย 2 55.1 55.1 15,000 826,500 1 ห้องแถว ตึก 2 34.56 22.51 6,650.00 229,824.00 44/76 174,666.24 55,157.76 241,169 241,168.70 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 35.00 22.79 6,650.00 232,750.00 44/76 176,890.00 55,860.00 244,239 244,239.14 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 28.00 18.23 6,650.00 186,200.00 44/76 141,512.00 44,688.00 195,391 195,391.31 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 28.00 18.23 6,650.00 186,200.00 44/76 141,512.00 44,688.00 195,391 195,391.31 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก 2 28.00 18.23 6,650.00 186,200.00 44/76 141,512.00 44,688.00 195,391 195,391.31 0.02 
- - - - - - - 

. โฉนด 1005 734 ต.ตลาด 2 7.0 7.0 40,000 280,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 80.00 6,750.00 540,000.00 44/76 410,400.00 129,600.00 409,600.00 129,600.00 280,000.00 
- - - - - - - 

. โฉนด 10085 20495 ต.มะขามเต้ีย 4 52.5 52.5 8,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 

. โฉนด 10086 20496 ต.มะขามเต้ีย 4 52.2 52.5 8,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
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 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
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 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
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และส่ิง

ปลูกสร้าง
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ประเมินของ
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ปลูกสร้าง 
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การใช้
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ปลกูสร้าง 
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เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน
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ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - 
. โฉนด 5352 8578 ต.มะขามเต้ีย 1 68.9 68.9 15,000 1,033,500 1 ตึกแถว ตึก 270.00 7,550.00 2,038,500.00 46/76 1,549,260.00 489,240.00 1,522,740.00 1,522,740.00 - 
. โฉนด 1932 3521 ต.มะขามเต้ีย 2 35.4 35.4 15,000 531,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 54/76 200,830.00 63,420.00 151,920 151,920.00 0.02 
- - - - - - - 

. โฉนด 3695 5974 ต.มะขามเต้ีย 3 1 21.2 121.2 20,000 2,424,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 50.00 31.06 6,550.00 327,500.00 24/38 124,450.00 203,050.00 955,845 955,845.03 0.02 
2 โรงจอด 2 111.00 68.94 2,500.00 277,500.00 24/38 105,450.00 172,050.00 1,843,255 1,843,254.97 0.02 

. โฉนด 674 466 ต.ตลาด 3 30.2 30.2 6,000 181,200 1 ตึกแถว ตึก 2 204.00 7,550.00 1,540,200.00 37/64 985,728.00 554,472.00 735,672.00 735,672.00 0.02 

. โฉนด 2329 11406 ต.ตลาด 3 48.1 48.1 80,000 3,848,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 66.67 7,550.00 1,026,800.00 37/64 657,152.00 369,648.00 2,934,981 2,934,981.33 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 68.00 33.33 7,550.00 513,400.00 37/64 328,576.00 184,824.00 1,467,491 1,467,490.67 0.30 
- - - - - - 

. โฉนด 10806 51323 ต.บางกุง้ 1 40.0 40.0 8,000 320,000 1 - - - 320,000.00 320,000.00 - 

. โฉนด 5771 27030 ต.บางกุง้ 2 50.2 50.2 15,000 753,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 29/48 173,952.00 188,448.00 564,948 564,948.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 29/48 173,952.00 188,448.00 564,948 564,948.00 0.02 

. โฉนด 7599 368923 ต.บางกุง้ 2 16.1 16.1 15,000 241,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 231,936.00 492,864.00 734,364.00 734,364.00 - 

. โฉนด 7595 38919 ต.บางกุง้ 2 16.1 16.1 15,000 241,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 29/48 521,856.00 565,344.00 806,844.00 806,844.00 0.02 
โฉนด 5772 27031 ต.บางกุง้ 1 50.2 50.2 15,000 753,000 - - - 753,000.00 753,000.00 - 
โฉนด 7605 38929 ต.บางกุง้ 2 16.0 16.0 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 13/16 96,640.00 507,360.00 747,360.00 747,360.00 0.02 
โฉนด 11707 55874 ต.บางกุง้ 2 18.3 18.3 18,000 329,400 1 ตึกแถว ตึก 2 104.00 7,550.00 785,200.00 24/38 298,376.00 486,824.00 816,224.00 816,224.00 0.02 
โฉนด 7602 38926 ต.บางกุง้ 2 16.1 16.1 15,000 241,500 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 18/26 157,040.00 446,960.00 688,460.00 688,460.00 0.02 
โฉนด 7641 38965 ต.บางกุง้ 2 20.3 20.3 15,000 304,500 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 9/9 54,360.00 549,640.00 854,140.00 854,140.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 7639 38963 ต.บางกุง้ 2 19.6 19.6 15,000 294,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 31/52 314,080.00 289,920.00 583,920.00 583,920.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 711 840 ต.ตลาด 2 1 25.0 125.0 6,000 750,000 1 ห้องแถว ตึก 2 35.00 16.67 6,650.00 232,750.00 61/76 176,890.00 55,860.00 180,860 180,860.00 0.02 
- - 2 ห้องแถว ตึก 2 70.00 33.33 6,650.00 465,500.00 61/76 353,780.00 111,720.00 361,720 361,720.00 - 
- - 3 ห้องแถว ตึก 2 35.00 16.67 6,650.00 232,750.00 61/76 176,890.00 55,860.00 180,860 180,860.00 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก 2 35.00 16.67 6,650.00 232,750.00 61/76 176,890.00 55,860.00 180,860 180,860.00 0.02 
- - 5 ห้องแถว ตึก 2 35.00 16.67 6,650.00 232,750.00 61/76 176,890.00 55,860.00 180,860 180,860.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 33129 57919 ต.มะขามเต้ีย 3 16.6 16.6 80,000 1,328,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 66.67 7,550.00 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,610,133 1,610,133.33 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 33.33 7,550.00 453,000.00 15/20 144,960.00 308,040.00 750,707 750,706.67 0.30 
- - 

โฉนด 10909 51154 ต.บางกุง้ 2 20.1 20.1 15,000 301,500 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 6,750.00 283,500.00 22/34 96,390.00 187,110.00 488,610.00 488,610.00 0.02 
โฉนด 22207 37967 ต.มะขามเต้ีย 2 27.6 27.6 12,000 331,200 1 บา้นแถว ตึก 2 63.00 6,750.00 425,250.00 9/9 38,272.50 386,977.50 718,177.50 718,177.50 0.02 
โฉนด 49721 93307 ต.มะขามเต้ีย 2 61.7 61.7 15,000 925,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 63.00 6,550.00 412,650.00 10/10 41,265.00 371,385.00 1,296,885.00 1,296,885.00 0.02 
โฉนด 9098 45413 ต.บางกุง้ 2 20.4 20.4 37,000 754,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,414,368.00 1,414,368.00 0.02 
โฉนด เช่าท่ีดิน 41776 ต.มะขามเต้ีย 3 - 2,500 - 1 ตึกแถว ตึก 3 220.00 7,550.00 1,661,000.00 13/16 265,760.00 1,395,240.00 1,395,240.00 1,395,240.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 11904 57264 ต.บางกุง้ 2 20.7 20.7 12,000 248,400 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 24/38 344,280.00 561,720.00 810,120.00 810,120.00 - 
โฉนด 52565 100454 ต.มะขามเต้ีย 2 46.9 46.9 15,000 703,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 9/9 41,265.00 417,235.00 1,120,735.00 1,120,735.00 0.02 
โฉนด 53199 100721 ต.มะขามเต้ีย 2 68.6 68.6 15,000 1,029,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 9/9 41,265.00 417,235.00 1,446,235.00 1,446,235.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 13405 63032 ต.บางกุง้ 1 2 60.4 260.4 200 52,080 1 บา้นเด่ียว ตึก 136.00 6,550.00 890,800.00 285,056.00 605,744.00 657,824.00 657,824.00 0.02 

- - - - - - - 
. โฉนด 2750 4649 ต.มะขามเต้ีย 2 55.1 55.1 56,000 3,085,600 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 54/76 826,272.00 260,928.00 3,346,528.00 3,346,528.00 0.02 
. โฉนด 1217 8555 ต.บางกุง้ 4 1 17.3 117.3 30,000 3,519,000 - - - 3,519,000.00 3,519,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 1283 9191 ต.บางกุง้ 4 1 21.4 121.4 12,000 1,456,800 - - - 1,456,800.00 1,456,800.00 0.30 

. โฉนด 3891 16677 ต.บางกุง้ 4 50.8 50.8 12,000 609,600 - - - 609,600.00 609,600.00 0.30 

. โฉนด 3892 16678 ต.บางกุง้ 4 46.4 46.4 30,000 1,392,000 - - - 1,392,000.00 1,392,000.00 0.30 

. โฉนด 768 8764 ต.บางกุง้ 4 41.5 41.5 30,000 1,245,000 - - - 1,245,000.00 1,245,000.00 0.30 
โฉนด 3434 5677 ต.มะขามเต้ีย 2 49.6 49.6 15,000 744,000 อาคาร 5 2 384.00 7,600.00 2,918,400.00 933,888.00 1,984,512.00 2,728,512.00 2,728,512.00 0.02 

ไม่เกิน ชั้น
โฉนด 12228 12228 ต.มะขามเต้ีย 3 18.9 18.9 42,000 793,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 5/5 36,240.00 688,560.00 1,217,760 1,217,760.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 5/5 115,968.00 246,432.00 511,032 511,032.00 0.30 
โฉนด 117378 117378 ต.บางใบไม้ 2 50.0 50.0 6,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 160.00 7,550.00 1,208,000.00 14/18 217,440.00 990,560.00 1,290,560.00 1,290,560.00 0.02 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 5011 22848 ต.บางกุง้ 4 44.2 44.2 6,000 265,200 - - - 265,200.00 265,200.00 0.30 
โฉนด 5010 22847 ต.บางกุง้ 4 44.3 44.3 6,000 265,800 - - - 265,800.00 265,800.00 0.30 

. โฉนด 7622 14912 ต.ตลาด 2 17.3 17.3 100,000 1,730,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550.00 845,600.00 20/30 253,680.00 591,920.00 1,745,253 1,745,253.33 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550.00 422,800.00 20/30 135,296.00 287,504.00 864,171 864,170.67 0.30 

. โฉนด 7623 14913 ต.ตลาด 2 18.1 18.1 100,000 1,810,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550.00 845,600.00 20/30 253,680.00 591,920.00 1,798,587 1,798,586.67 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550.00 422,800.00 20/30 135,296.00 287,504.00 890,837 890,837.33 0.30 

. โฉนด 7002 13576 ต.มะขามเต้ีย 2 57.7 57.7 15,000 865,500 1 ตึกแถว ตึก 2 448.00 7,550.00 3,382,400.00 25/40 1,352,960.00 2,029,440.00 2,894,940.00 2,894,940.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4494 62891 ต.ตลาด 1 1 60.0 160.0 8,000 1,280,000 - - - 1,280,000.00 1,280,000.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 21848 36952 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 12,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 9360 24765 ต.บางกุง้ 3 21.2 21.2 12,000 254,400 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 12.00 12.00 7,550.00 90,600.00 16/22 19,932.00 70,668.00 101,196 101,196.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 88.00 88.00 7,550.00 664,400.00 16/22 146,168.00 518,232.00 742,104 742,104.00 - 
- - 

โฉนด 11501 54720 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 10,000 180,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 10/10 30,375.00 273,375.00 453,375.00 453,375.00 0.02 
โฉนด 11500 54719 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 10,000 180,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 10/10 30,375.00 273,375.00 453,375.00 453,375.00 0.02 
โฉนด 15025 71966 ต.บางกุง้ 1 60.4 60.4 12,000 724,800 1 บา้นแถว ตึก 72.00 6,750.00 486,000.00 10/10 48,600.00 437,400.00 1,162,200.00 1,162,200.00 - 

- - - - - - - 
. โฉนด 1525 2965 ต.มะขามเต้ีย 15.6 15.6 15,000 234,000 เป็นทาง 234,000.00 234,000.00 0.02 
. โฉนด 24692 42232 ต.มะขามเต้ีย 3 17.4 17.4 23,500 408,900 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 28/46 298,080.00 349,920.00 758,820.00 758,820.00 0.02 
. โฉนด 739 1488 ต.มะขามเต้ีย 3 74.8 374.8 15,000 5,622,000 1 ห้องแถว ตึก 2 52.00 10.11 6,650.00 345,800.00 24/38 131,404.00 214,396.00 797,345.25 797,345.25 0.02 

- - 2 4 ห้อง ไม้ 2 208.00 40.40 6,650.00 1,383,200.00 24/38 525,616.00 857,584.00 3,186,226.32 3,186,226.32 0.02 
- - 3 7 ห้อง ตึก 2 254.80 49.49 7,550.00 1,923,740.00 24/38 731,021.20 1,192,718.80 3,903,127.24 3,903,127.24 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)
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. โฉนด 41859 77717 ต.มะขามเต้ีย 4 1 24.8 124.8 12,000 1,497,600 - - - 1,497,600.00 1,497,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25495 43618 ต.มะขามเต้ีย 2 12.3 12.3 12,000 147,600 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 23/36 260,928.00 463,872.00 611,472.00 611,472.00 0.02 

. โฉนด 34961 61158 ต.มะขามเต้ีย 2 4.4 4.4 15,000 66,000 1 คร่อม. ฉ. ตึก - - - 66,000.00 66,000.00 0.02 

. โฉนด 34951 60939 ต.มะขามเต้ีย 2 13.3 13.3 15,000 199,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 18/26 188,448.00 536,352.00 735,852.00 735,852.00 0.02 
- - - - - - - 

. โฉนด 2048 7156 ต.ตลาด 2 18.9 18.9 20,000 378,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 19/28 270,592.00 695,808.00 1,073,808.00 1,073,808.00 0.02 

. โฉนด 3932 37050 ต.ตลาด 2 13.1 13.1 20,000 262,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 19/28 270,592.00 695,808.00 957,808.00 957,808.00 0.02 

. โฉนด 3933 37051 ต.ตลาด 2 13.9 13.9 20,000 278,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 19/28 270,592.00 695,808.00 973,808.00 973,808.00 0.02 
- - - - - - - 

. โฉนด 16194 85536 ต.บางกุง้ 2 20.0 20.0 37,000 740,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 611,600 611,600.00 0.30 

. - - 2 ชั้นท่ี 2 ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 611,600 611,600.00 - 

. - - 

. โฉนด 9152 18114 ต.มะขามเต้ีย 2 76.2 76.2 15,000 1,143,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 50.00 7,550.00 1,026,800.00 33/56 575,008.00 451,792.00 1,023,292 1,023,292.00 0.20 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 136.00 50.00 7,550.00 1,026,800.00 33/56 575,008.00 451,792.00 1,023,292 1,023,292.00 0.02 

. โฉนด 9153 18115 ต.มะขามเต้ีย 2 72.3 72.3 15,000 1,084,500 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 33.33 7,550.00 1,026,800.00 33/56 575,008.00 451,792.00 813,292 813,292.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 136.00 33.33 7,550.00 1,026,800.00 33/56 575,008.00 451,792.00 813,292 813,292.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 136.00 33.33 7,550.00 1,026,800.00 33/56 575,008.00 451,792.00 813,292 813,292.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 14363 68324 ต.บางกุง้ 2 49.7 49.7 3,000 149,100 เป็นทาง - - - 149,100.00 149,100.00 0.02 
โฉนด 14387 68348 ต.บางกุง้ 2 54.5 54.5 6,000.0 327,000 บา้นเด่ียว ไม ้ 2 36.00 6,550.00 235,800.00 10/10 23,580.00 44,533.50 371,533.50 371,533.50 - 
โฉนด 14386 68347 ต.บางกุง้ 4 82.8 82.8 6,000 496,800 - - - 496,800.00 496,800.00 0.30 
โฉนด 14394 68355 ต.บางกุง้ 4 34.2 34.2 6,000 205,200 - - - 205,200.00 205,200.00 0.30 

- - - - - - - - 
โฉนด 26653 45533 ต.มะขามเต้ีย 2 18.2 18.2 15,000 273,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 87.50 7,550.00 845,600.00 11/12 101,472.00 744,128.00 983,003 983,003.00 0.02 
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- - 2 ตึกแถว ตึก 3 16.00 12.50 7,550.00 120,800.00 11/12 38,656.00 44,541.00 78,666 78,666.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 8598 17184 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 15,000 747,000 - - - 747,000.00 747,000.00 0.30 
โฉนด 33903 60159 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 37,000 1,842,600 - - 1,842,600.00 1,842,600.00 0.30 
โฉนด 5722 10034 ต.มะขามเต้ีย 3 62.5 62.5 15,000 937,500 ซ่อมรถ ตึก 3 190.00 5,550.00 1,054,500.00 3/3 31,635.00 1,022,865.00 1,960,365.00 1,960,365.00 0.30 
โฉนด 547 1339 ต.มะขามเต้ีย 2 47.5 47.5 37,500 1,781,250 ตึกแถว ตึก 2 336.00 7,550.00 2,536,800.00 18/26 659,568.00 1,877,232.00 3,658,482.00 3,658,482.00 0.02 

- - - - - - 
โฉนด 26639 45885 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 27/44 398,640.00 507,360.00 747,360.00 747,360.00 0.02 
โฉนด 27683 47271 ต.มะขามเต้ีย 2 2.3 2.3 15,000 34,500 คร่อม. ฉ. - - 34,500.00 34,500.00 0.02 
โฉนด 27685 47254 ต.มะขามเต้ีย 2 1.9 1.9 15,000 28,500 คร่อม. ฉ. - - 28,500.00 28,500.00 - 
โฉนด 16050 27487 ต.มะขามเต้ีย 2 18.1 18.1 15,000 271,500 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 7,550.00 1,026,800.00 27/44 451,792.00 271,500.00 271,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 6261 31679 ต.บางกุง้ 4 24.0 24.0 12,000 288,000 - - - 288,000.00 288,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18266 31390 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 8773 17600 ต.มะขามเต้ีย 4 50.8 50.8 12,000 609,600 - - - 609,600.00 609,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 23866 41683 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3 76.6 776.6 5,600 4,348,960 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 13/16 100,608.00 528,192.00 4,877,152.00 4,877,152.00 - 
โฉนด 52292 99513 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 12,000 600,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 21.00 6,550.00 137,550.00 5/5 6,877.50 44,371.00 644,371.00 644,371.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 30899 53748 ต.มะขามเต้ีย 21.9 21.9 40,000 876,000 1 ตึกแถว ตึก 2 108.00 66.67 7,550.00 815,400.00 16/22 179,388.00 636,012.00 1,220,012 1,220,012.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 54.00 33.33 7,550.00 407,700.00 16/22 89,694.00 318,006.00 610,006 610,006.00 0.30 
โฉนด 5845 26601 ต.บางกุง้ 23.9 23.9 20,500 489,950 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 14/18 116,640.00 531,360.00 1,021,310.00 1,021,310.00 - 
โฉนด 58881 114962 ต.มะขามเต้ีย 79.5 79.5 12,000 954,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 152.00 6,550.00 995,600.00 5/5 49,780.00 44,400.50 998,400.50 998,400.50 0.02 
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- - - - - - - 
โฉนด 4883 8087 ต.มะขามเต้ีย 2 11 1 23.3 4,523.3 9,750 44,102,175 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 366.09 67.45 6,550.00 2,397,889.50 10/10 239,788.95 2,158,100.55 31,905,434 31,905,434.03 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 36.26 6.68 6,550.00 237,503.00 10/10 23,750.30 213,752.70 3,160,127 3,160,127.39 - 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 36.40 6.71 6,550.00 238,420.00 10/10 23,842.00 214,578.00 3,172,329 3,172,328.66 - 
- - 4 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 8.84 6,550.00 314,400.00 10/10 31,440.00 282,960.00 4,183,291 4,183,290.54 - 
- - 5 บา้นเด่ียว ตึก 2 56.00 10.32 6,550.00 366,800.00 10/10 36,680.00 330,120.00 4,880,506 4,880,505.63 - 
- - - - - - - 

โฉนด 60 1787 ต.มะขามเต้ีย 2 1 26.3 426.3 15,000 6,394,500 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 702.00 6,550.00 4,598,100.00 29/48 2,207,088.00 2,391,012.00 8,785,512.00 8,785,512.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 12032 22269 ต.มะขามเต้ีย 2 2 54.5 254.5 3,000 763,500 - - - 763,500.00 763,500.00 0.02 
โฉนด 18009 30961 ต.มะขามเต้ีย 4 2 38.6 238.6 3,000 715,800 - - - 715,800.00 715,800.00 0.30 
โฉนด 43382 80448 ต.มะขามเต้ีย 4 1 53.2 153.2 3,000 459,600 - - - 459,600.00 459,600.00 0.30 
โฉนด 43384 80450 ต.มะขามเต้ีย 2 2 14.1 214.1 3,000 642,300 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 150.00 6,550.00 982,500.00 10/10 88,425.00 894,075.00 1,536,375.00 1,536,375.00 0.02 
โฉนด 43383 80449 ต.มะขามเต้ีย 2 1 79.8 179.8 3,000 539,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 240.00 68.97 6,550.00 1,572,000.00 14/18 141,480.00 1,430,520.00 1,802,520 1,802,520.00 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 108.00 31.03 6,550.00 707,400.00 2/2 14,148.00 693,252.00 860,652 860,652.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 77294 77294 ต.มะขามเต้ีย 5 20.7 20.7 15,000 310,500 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 60.00 33.33 7,550.00 453,000.00 16/22 99,660.00 353,340.00 456,840 456,840.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 120.00 66.67 7,550.00 906,000.00 16/22 199,320.00 706,680.00 913,680 913,680.00 0.02 
- - 
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โฉนด 19454 33037 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 15,000 750,000 1 บา้นแถว ตึก 2 61.00 6,750.00 411,750.00 33/56 230,580.00 181,170.00 931,170.00 931,170.00 - 
โฉนด 25956 44157 ต.มะขามเต้ีย 4 69.8 69.8 12,000 837,600 - - - 837,600.00 837,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 12060 21853 ต.มะขามเต้ีย 4 13.2 13.2 20,000 264,000 - - - 264,000.00 264,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 45523 83619 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 2802 4705 ต.มะขามเต้ีย 2 1 4.1 104.1 60,000 6,246,000 1 บา้นแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 23.81 6,750.00 540,000.00 25/40 216,000.00 324,000.00 1,811,143 1,811,142.86 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 23.81 6,750.00 540,000.00 25/40 216,000.00 324,000.00 1,811,143 1,811,142.86 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 48.00 14.29 6,750.00 324,000.00 25/40 103,680.00 220,320.00 1,112,606 1,112,605.71 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 128.00 38.10 6,750.00 864,000.00 25/40 276,480.00 587,520.00 2,966,949 2,966,948.57 - 
- - - - - - - 

โฉนด 13085 23130 ต.มะขามเต้ีย 2 60.5 60.5 45,000 2,722,500 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 40.00 33.33 7,550.00 302,000.00 5/5 15,100.00 286,900.00 1,194,400 1,194,400.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 80.00 66.67 7,550.00 604,000.00 5/5 30,200.00 573,800.00 2,388,800 2,388,800.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 28873 53395 ต.มะขามเต้ีย 4 2 72.7 272.7 6,000 1,636,200 - - - 1,636,200.00 1,636,200.00 0.30 
โฉนด 27025 46322 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 23,500 423,000 1 บา้นแถว ตึก 2 140.00 6,750.00 945,000.00 11/12 113,400.00 831,600.00 1,254,600.00 1,254,600.00 0.02 
โฉนด 23523 40761 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 2.0 502.0 14,000 7,028,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 235.00 6,550.00 1,539,250.00 6/6 92,355.00 1,446,895.00 8,474,895.00 8,474,895.00 0.02 
โฉนด 39036 69018 ต.มะขามเต้ีย 4 74.7 74.7 8,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 11783 57621 ต.บางกุง้ 2 20.2 20.2 12,000 242,400 1 ตึกแถว ตึก 2 88.00 73.33 7,550.00 664,400.00 14/18 119,592.00 544,808.00 722,568 722,568.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 26.67 7,550.00 241,600.00 14/18 77,312.00 164,288.00 228,928 228,928.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 8038 39925 ต.ตลาด 3 26.8 26.8 150,000 4,020,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 30/50 181,200.00 181,200.00 1,186,200 1,186,200.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 30/50 115,968.00 246,432.00 1,251,432 1,251,432.00 0.30 

ปีภาษี64.น1..หนา้ที ่ 26



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)
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คา่เส่ือมจ านวน 

- - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 30/50 181,200.00 181,200.00 1,186,200 1,186,200.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 3 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 30/50 115,968.00 246,432.00 1,251,432 1,251,432.00 0.30 

โฉนด 8929 17254 ต.มะขามเต้ีย 3 1 3 90.3 790.3 12,500 9,878,750 ลานจอดรถ - - - 9,878,750.00 9,878,750.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 39420 69371 ต.มะขามเต้ีย 2 24.1 24.1 8,000 192,800 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,750.00 378,000.00 21/32 120,960.00 257,040.00 449,840.00 449,840.00 - 
โฉนด 39421 69372 ต.มะขามเต้ีย 2 26.3 26.3 8,000 210,400 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,750.00 378,000.00 21/32 120,960.00 257,040.00 467,440.00 467,440.00 0.02 
โฉนด 39614 69370 ต.มะขามเต้ีย 2 25.5 25.5 8,000 204,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,750.00 378,000.00 21/32 120,960.00 257,040.00 461,040.00 461,040.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 33202 60002 ต.มะขามเต้ีย 3 19.9 19.9 50,000 995,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 64.00 33.33 7,550.00 483,200.00 14/18 86,976.00 396,224.00 727,891 727,890.67 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 128.00 66.67 7,550.00 966,400.00 14/18 173,952.00 792,448.00 1,455,781 1,455,781.33 - 
- - - - - - - 

โฉนด 156358 23497 ต.มะขามเต้ีย 2 52.0 52.0 25,000 1,300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 20.00 7,550.00 211,400.00 22/34 71,876.00 139,524.00 399,524 399,524.00 - 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.00 20.00 7,550.00 211,400.00 22/34 71,876.00 139,524.00 399,524 399,524.00 - 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.00 20.00 7,550.00 211,400.00 22/34 71,876.00 139,524.00 399,524 399,524.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 28.00 20.00 7,550.00 211,400.00 22/34 71,876.00 139,524.00 399,524 399,524.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 28.00 20.00 7,550.00 211,400.00 22/34 71,876.00 139,524.00 399,524 399,524.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 3770 1644 ต.บางกุง้ 2 48.7 48.7 10,000 487,000 1 ตึกแถว ตึก 2 133.76 6,550.00 876,128.00 15/20 175,225.60 700,902.40 1,187,902.40 1,187,902.40 - 
โฉนด 3771 16445 ต.บางกุง้ 2 48.5 48.5 10,000 485,000 1 ตึกแถว ตึก 2 25.00 6,550.00 163,750.00 15/20 32,750.00 131,000.00 616,000.00 616,000.00 - 
โฉนด 2200 12933 ต.บางกุง้ 4 43.8 43.8 12,000 525,600 - - - 525,600.00 525,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 1477 77336 ต.บางใบไม้ 2 2 24.2 224.2 500 112,100 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 62.22 6,550.00 733,600.00 4/4 29,344.00 704,256.00 774,007 774,007.11 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 26.67 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 331,717 331,717.33 0.02 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 20.00 11.11 6,550.00 131,000.00 4/4 5,240.00 125,760.00 138,216 138,215.56 0.02 

โฉนด 3831 122518 ต.บางใบไม้ 2 81.3 81.3 200 16,260 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 50.00 6,550.00 157,200.00 4/4 6,288.00 150,912.00 159,042 159,042.00 0.02 
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คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 50.00 6,550.00 157,200.00 4/4 6,288.00 150,912.00 159,042 159,042.00 0.02 

โฉนด 61085 122294 ต.มะขามเต้ีย 2 13.0 13.0 12,000 156,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 7,550.00 302,000.00 20/30 90,600.00 211,400.00 367,400.00 367,400.00 0.02 
โฉนด 61084 122293 ต.มะขามเต้ีย 2 12.6 12.6 12,000 151,200 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 7,550.00 302,000.00 20/30 90,600.00 211,400.00 362,600.00 362,600.00 0.02 
โฉนด 726 1073 ต.มะขามเต้ีย 2 34.7 34.7 12,000 416,400 1 ห้องแถว ตึก 2 80.00 55.56 6,650.00 532,000.00 19/28 148,960.00 383,040.00 614,373 614,373.33 0.02 

- - 2 ห้องแถว ตึก 2 64.00 44.44 6,650.00 425,600.00 19/28 136,192.00 289,408.00 474,475 474,474.67 0.30 

โฉนด 24131 42701 ต.มะขามเต้ีย 2 1 74.6 174.6 10,000 1,746,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550.00 943,200.00 29/48 452,736.00 490,464.00 2,236,464.00 2,236,464.00 - 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 29/48 167,680.00 356,320.00 356,320.00 356,320.00 0.02 

โฉนด 24133 42703 ต.มะขามเต้ีย 4 47.6 47.6 10,000 476,000 - - - 476,000.00 476,000.00 0.30 
- - - - - - - 
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โฉนด 2071 12223 ต.บางกุง้ 2 21.0 21.0 7,500 157,500 ตั้งศาล - - - 157,500.00 157,500.00 - 
โฉนด 3 28229 ต.บางกุง้ 2 2 99.1 899.1 15,000 13,486,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 90.50 11.22 6,550.00 592,775.00 7/7 41,494.25 551,280.75 2,064,645 2,064,644.98 - 

- - 2 18 ห้อง ตึก 2 576.00 71.42 6,750.00 3,888,000.00 7/7 272,160.00 3,615,840.00 13,247,860 13,247,859.84 0.02 
- - 3 โรงรถ ตึก 2 80.00 9.92 2,500.00 200,000.00 7/7 64,000.00 136,000.00 1,473,781 1,473,780.53 0.02 
- - 4 โรงรถ ตึก 2 60.00 7.44 2,500.00 150,000.00 7/7 48,000.00 102,000.00 1,105,335 1,105,335.40 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 22939 39303 ต.มะขามเต้ีย 2 82.7 82.7 25,000 2,067,500 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 60.00 31.58 6,550.00 393,000.00 12/14 55,020.00 337,980.00 990,875 990,874.74 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 60.00 31.58 6,550.00 393,000.00 12/14 55,020.00 337,980.00 990,875 990,874.74 - 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 3 70.00 36.84 6,550.00 458,500.00 12/14 64,190.00 394,310.00 1,156,021 1,156,020.53 0.30 
- - 

โฉนด 19127 32584 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 10,000 1,000,000 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.30 
โฉนด 25390 43571 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 15,000 300,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 27/44 285,120.00 362,880.00 662,880.00 662,880.00 0.02 
โฉนด 2470 42210 ต.มะขามเต้ีย 2 17.2 17.2 23,500 404,200 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 27/44 332,640.00 423,360.00 827,560.00 827,560.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 3301 15454 ต.บางกุง้ 4 44.7 44.7 10,000 447,000 - - - 447,000.00 447,000.00 0.30 
โฉนด 3894 16275 ต.บางกุง้ 4 1 7.0 407.0 4,000 1,628,000 - - - 1,628,000.00 1,628,000.00 0.30 
โฉนด 13818 66666 ต.บางกุง้ 4 48.9 48.9 12,000 586,800 - - - 586,800.00 586,800.00 0.30 
โฉนด 4268 49856 ต.ตลาด 4 2 51.6 251.6 50,000 12,580,000 - - - 12,580,000.00 12,580,000.00 0.30 
โฉนด 4266 49855 ต.ตลาด 4 2 19.8 219.8 8,000 1,758,400 - - - 1,758,400.00 1,758,400.00 0.30 
โฉนด 25615 44143 ต.มะขามเต้ีย 4 11.6 11.6 12,000 139,200 - - - 139,200.00 139,200.00 0.30 
โฉนด 25614 44142 ต.มะขามเต้ีย 4 8.9 8.9 12,000 106,800 - - - 106,800.00 106,800.00 0.30 
โฉนด 15973 27387 ต.มะขามเต้ีย 4 23.9 23.9 12,000 286,800 - - - 286,800.00 286,800.00 0.30 
โฉนด 15975 27389 ต.มะขามเต้ีย 4 94.1 94.1 12,000 1,129,200 - - - 1,129,200.00 1,129,200.00 0.30 
โฉนด 25634 44146 ต.มะขามเต้ีย 4 32.2 32.2 15,000 483,000 - - - 483,000.00 483,000.00 0.30 
โฉนด 15974 27388 ต.มะขามเต้ีย 4 78.2 78.2 6,000 469,200 - - - 469,200.00 469,200.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 17688 30416 ต.มะขามเต้ีย 4 34.7 34.7 12,000 416,400 - - - 416,400.00 416,400.00 0.30 
โฉนด 17689 30417 ต.มะขามเต้ีย 4 1 42.0 142.0 4,000 568,000 - - - 568,000.00 568,000.00 0.30 
โฉนด 15976 27390 ต.มะขามเต้ีย 4 66.2 66.2 12,000 794,400 - - - 794,400.00 794,400.00 0.30 
โฉนด 25613 44140 ต.มะขามเต้ีย 4 8.1 8.1 12,000 97,200 - - - 97,200.00 97,200.00 0.30 
โฉนด 18325 31544 ต.มะขามเต้ีย 4 9.5 9.5 12,000 114,000 - - - 114,000.00 114,000.00 0.30 
โฉนด 18326 31545 ต.มะขามเต้ีย 4 9.3 9.3 12,000 111,600 - - - 111,600.00 111,600.00 0.30 
โฉนด 18327 31546 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 12,000 252,000 - - - 252,000.00 252,000.00 0.30 
โฉนด 18328 31547 ต.มะขามเต้ีย 4 1 99.3 199.3 12,000 2,391,600 - - - 2,391,600.00 2,391,600.00 0.30 
โฉนด 4267 49854 ต.ตลาด 2 2 5.3 205.3 8,000 1,642,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 480.00 6,550.00 3,144,000.00 8/8 251,520.00 2,892,480.00 4,534,880.00 4,534,880.00 - 
โฉนด 3002 15369 ต.บางกุง้ 2 50.2 50.2 10,000 502,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 191.52 6,550.00 1,254,456.00 8/8 100,356.48 1,154,099.52 1,656,099.52 1,656,099.52 0.02 
โฉนด 3003 15370 ต.บางกุง้ 2 50.2 50.2 10,000 502,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 95.76 6,550.00 627,228.00 8/8 50,178.24 577,049.76 1,079,049.76 1,079,049.76 0.02 
โฉนด 930 909 ต.ตลาด 4 1 41.5 141.5 5,200 735,800 - - - 735,800.00 735,800.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 21033 35412 ต.ตลาด 3 19.4 19.4 10,000 194,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 40.00 17.86 7,550.00 302,000.00 32/54 163,080.00 138,920.00 173,563 173,562.86 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 184.00 82.14 7,550.00 1,389,200.00 32/54 750,168.00 639,032.00 798,389 798,389.14 - 
- - - - - - - 

โฉนด 6089 12782 ต.มะขามเต้ีย 3 31.9 31.9 43,500 1,387,650 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 66.67 6,750.00 864,000.00 18/26 224,640.00 639,360.00 1,564,460 1,564,460.00 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 3 64.00 33.33 6,750.00 432,000.00 18/26 138,240.00 293,760.00 756,310 756,310.00 0.30 

โฉนด 57611 112449 ต.มะขามเต้ีย 3 25.9 25.9 43,500 1,126,650 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 66.67 6,750.00 864,000.00 18/26 224,640.00 639,360.00 1,390,460 1,390,460.00 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 3 64.00 33.33 6,750.00 432,000.00 18/26 138,240.00 293,760.00 669,310 669,310.00 0.30 

โฉนด 22356 39371 ต.มะขามเต้ีย 53.2 53.2 - เป็นทาง - - - - - 0.02 
โฉนด 43872 103101 ต.มะขามเต้ีย 2 29.9 29.9 10,000 299,000 1 บา้นแถว ตึก 2 225.00 6,750.00 1,518,750.00 10/10 151,875.00 1,366,875.00 1,665,875.00 1,665,875.00 0.02 
โฉนด 55111 105157 ต.มะขามเต้ีย 2 21.4 21.4 10,000 214,000 1 บา้นแถว ตึก 2 225.00 6,750.00 1,518,750.00 10/10 151,875.00 1,366,875.00 1,580,875.00 1,580,875.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 39493 70314 ต.ตลาด 3 34.8 34.8 65,000 2,262,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550.00 1,268,400.00 14/18 228,312.00 1,040,088.00 3,302,088.00 3,302,088.00 0.30 
โฉนด 5930 10918 ต.มะขามเต้ีย 3 3 36.6 336.6 12,500 4,207,500 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 4,207,500.00 4,207,500.00 0.30 
โฉนด 12414 2408 ต.มะขามเต้ีย 2 2 64.0 264.0 4,000 1,056,000 1 บา้นแถว ตึก/ไม้ 2 120.00 62.50 6,750.00 810,000.00 9/9 72,900.00 737,100.00 1,397,100 1,397,100.00 0.02 

- - 2 โรงรถ คสล. 2 72.00 37.50 2,500.00 180,000.00 9/9 57,600.00 122,400.00 518,400 518,400.00 0.02 
โฉนด 1231 2452 ต.มะขามเต้ีย 3 99.0 99.0 4,000 396,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 128.00 6,550.00 838,400.00 9/9 268,288.00 570,112.00 966,112.00 966,112.00 0.02 
โฉนด 1546 3007 ต.มะขามเต้ีย 32.8 32.8 65,000 2,132,000 เป็นทาง - - - 2,132,000.00 2,132,000.00 0.02 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 6788 12958 ต.มะขามเต้ีย 2 1 71.9 171.9 12,000 2,062,800 1 4 ห้อง ตึก 2 192.00 33.33 7,550.00 1,449,600.00 23/36 521,856.00 927,744.00 1,615,344 1,615,344.00 0.02 
- - 2 3 ห้อง ตึก 2 288.00 50.00 7,550.00 2,174,400.00 23/36 782,784.00 1,391,616.00 2,423,016 2,423,016.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.67 7,550.00 724,800.00 23/36 231,936.00 492,864.00 836,664 836,664.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 21401 36303 ต.มะขามเต้ีย 2 1 18.3 118.3 12,000 1,419,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 30.00 6,550.00 196,500.00 14/18 35,370.00 161,130.00 1,580,730.00 1,580,730.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4686 65661 ต.ตลาด 1 59.1 59.1 18,000 1,063,800 - - - 1,063,800.00 1,063,800.00 - 
โฉนด 4724 69967 ต.ตลาด 1 13.9 13.9 11,500 159,850 - - - 159,850.00 159,850.00 - 
โฉนด 4725 69968 ต.ตลาด 1 28.2 28.2 18,000 507,600 - - - 507,600.00 507,600.00 - 
โฉนด 38191 66838 ต.มะขามเต้ีย 2 91.5 91.5 35,000 3,202,500 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 50.00 7,550.00 966,400.00 20/30 289,920.00 676,480.00 2,277,730 2,277,730.00 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 128.00 50.00 7,550.00 966,400.00 20/30 289,920.00 676,480.00 2,277,730 2,277,730.00 0.30 
โฉนด 38192 66839 ต.มะขามเต้ีย 4 3 38.3 338.3 15,000 5,074,500 - - - 5,074,500.00 5,074,500.00 0.30 
โฉนด 62856 127353 ต.มะขามเต้ีย 2 26.0 26.0 - 1 ตึกแถว ตึก 2 52.00 7,550.00 392,600.00 22/34 133,484.00 259,116.00 259,116.00 259,116.00 0.02 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 46928 85966 ต.มะขามเต้ีย 4 95.1 95.1 25,000 2,377,500 - - - 2,377,500.00 2,377,500.00 0.30 
โฉนด 46935 85973 ต.มะขามเต้ีย 2 3 90.6 390.6 4,000 1,562,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 256.00 6,550.00 1,676,800.00 14/18 301,824.00 1,374,976.00 2,937,376.00 2,937,376.00 - 
โฉนด 46933 85971 ต.มะขามเต้ีย 4 2 62.1 262.1 4,000 1,048,400 - - - 1,048,400.00 1,048,400.00 0.30 
โฉนด 46934 85972 ต.มะขามเต้ีย 2 2 47.0 247.0 4,000 988,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 23/36 452,736.00 804,864.00 1,792,864.00 1,792,864.00 - 
โฉนด 46932 85970 ต.มะขามเต้ีย 4 2 62.0 262.0 4,000 1,048,000 - - - 1,048,000.00 1,048,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 114471 114471 คลองฉนาก 1 72.0 72.0 500 36,000 - - - 36,000.00 36,000.00 - 
โฉนด 665 114472 คลองฉนาก 2 1 1 95.8 595.8 500 297,900 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 32.00 21.05 6,550.00 209,600.00 6/6 31,440.00 178,160.00 240,876 240,875.79 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 120.00 78.95 6,550.00 786,000.00 6/6 117,900.00 668,100.00 903,284 903,284.21 - 
- - - - - - - - 

โฉนด 8664 40515 ต.บางกุง้ 2 25.5 25.5 15,000 382,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 28.00 6,550.00 183,400.00 21/32 58,688.00 124,712.00 507,212.00 507,212.00 0.02 
โฉนด 8367 40218 ต.บางกุง้ 2 61.4 61.4 12,000 736,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 28.00 6,550.00 183,400.00 21/32 58,688.00 124,712.00 861,512.00 861,512.00 - 
โฉนด 8357 40208 ต.บางกุง้ 2 39.5 39.5 12,000 474,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 28.00 6,550.00 183,400.00 21/32 58,688.00 124,712.00 598,712.00 598,712.00 0.02 
โฉนด 8358 40209 ต.บางกุง้ 2 28.9 28.9 12,000 346,800 คร่อม ฉ. - - - 346,800.00 346,800.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 3981 6404 ต.มะขามเต้ีย 2 1 40.1 140.1 15,000 2,101,500 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 84.00 6,550.00 550,200.00 22/34 187,068.00 363,132.00 2,464,632.00 2,464,632.00 - 

- - - - - - - - 
โฉนด 11331 20864 ต.มะขามเต้ีย 4 49.1 49.1 6,000 294,600 - - - 294,600.00 294,600.00 0.30 
โฉนด 11332 20865 ต.มะขามเต้ีย 4 49.1 49.1 6,000 294,600 - - - 294,600.00 294,600.00 0.30 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
โฉนด 6114 30442 ต.บางกุง้ 4 59.9 59.9 6,000 359,400 - - - 359,400.00 359,400.00 0.30 
โฉนด 54629 105256 ต.มะขามเต้ีย 2 67.8 67.8 12,000 813,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 9/9 47,160.00 476,840.00 1,290,440.00 1,290,440.00 - 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 14154 29338 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 ตึกแถว ตึก 2 143.00 7,550.00 1,079,650.00 7/7 75,575.50 1,004,074.50 1,379,074.50 1,379,074.50 0.02 
โฉนด 14034 29218 ต.มะขามเต้ีย 4 30.6 30.6 15,000 459,000 - - - 459,000.00 459,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 9609 18429 ต.มะขามเต้ีย 2 16.4 16.4 40,000 656,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 14/18 173,952.00 792,448.00 1,448,448.00 1,448,448.00 0.02 

- - - - - - - 

โฉนด 12540 22741 ต.มะขามเต้ีย 2 23.3 23.3 30,000 699,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 21/32 251,520.00 534,480.00 1,233,480.00 1,233,480.00 - 
โฉนด 12539 22742 ต.มะขามเต้ีย 2 56.8 56.8 30,000 1,704,000 คร่อม ฉ. - - - 1,704,000.00 1,704,000.00 - 
โฉนด 58745 114062 ต.มะขามเต้ีย 2 6.5 6.5 30,000 195,000 คร่อม ฉ. - - - 195,000.00 195,000.00 - 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 9750 19474 ต.มะขามเต้ีย 4 58.3 58.3 12,000 699,600 - - - 699,600.00 699,600.00 0.30 
โฉนด 9749 19473 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 
โฉนด 9751 19475 ต.มะขามเต้ีย 4 52.9 52.9 6,000 317,400 - - - 317,400.00 317,400.00 0.30 
โฉนด 9752 19476 ต.มะขามเต้ีย 4 52.1 52.1 6,000 312,600 - - - 312,600.00 312,600.00 0.30 
โฉนด 197 2066 ต.มะขามเต้ีย 2 80.3 80.3 10,000 803,000 1 ตึกแถว ตึก 2 70.00 7,550.00 528,500.00 24/38 200,830.00 327,670.00 1,130,670.00 1,130,670.00 - 
โฉนด 6039 11359 ต.มะขามเต้ีย 2 52.0 52.0 10,000 520,000 1 ตึกแถว ตึก 2 42.00 15.78 7,550.00 317,100.00 24/38 120,498.00 196,602.00 278,658 278,658.00 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 42.00 21.06 7,550.00 317,100.00 24/38 120,498.00 196,602.00 306,114 306,114.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 56.00 21.06 7,550.00 422,800.00 24/38 160,664.00 262,136.00 371,648 371,648.00 0.02 
- - 4 2 ห้อง ตึก 2 112.00 42.10 7,550.00 845,600.00 24/38 321,328.00 524,272.00 743,192 743,192.00 0.02 
- - 

โฉนด 19246 111550 ต.มะขามเต้ีย 19.0 19.0 30,000 570,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550.00 845,600.00 8/8 67,648.00 777,952.00 1,157,952 1,157,952.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550.00 422,800.00 8/8 33,824.00 388,976.00 578,976 578,976.00 0.30 

โฉนด 12727 60465 ต.มะขามเต้ีย 58.1 58.1 15,000 871,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 1 162.00 6,550.00 1,061,100.00 8/8 84,888.00 976,212.00 1,847,712.00 1,847,712.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 42212 78713 ต.มะขามเต้ีย 2 21.5 21.5 30,000 645,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 16.00 20.00 7,550.00 120,800.00 19/28 33,824.00 86,976.00 215,976 215,976.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 64.00 80.00 7,550.00 483,200.00 19/28 135,296.00 347,904.00 863,904 863,904.00 - 
- - 

โฉนด 992 9934 ต.บางกุง้ 1 8 41.5 3,241.5 1,500 4,862,250 - - - 4,862,250.00 4,862,250.00 - 
โฉนด 11161 52991 ต.บางกุง้ 1 4 3 62.4 1,962.4 6,000 11,774,400 - - - 11,774,400.00 11,774,400.00 - 
โฉนด 1141 9635 ต.บางกุง้ 4 71.6 71.6 15,000 1,074,000 - - - 1,074,000.00 1,074,000.00 0.30 
โฉนด 11157 52992 ต.บางกุง้ 2 2 47.1 247.1 25,000 6,177,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 18/26 81,744.00 232,656.00 6,410,156.00 6,410,156.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 10433 20951 ต.มะขามเต้ีย 4 49.6 49.6 12,000 595,200 - - - 595,200.00 595,200.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 34453 60398 ต.มะขามเต้ีย 3 3.9 3.9 5,000 19,500 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 25/40 543,600.00 815,400.00 834,900.00 834,900.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 34636 60403 ต.มะขามเต้ีย 3 9.2 9.2 4,000 36,800 - - - 36,800.00 36,800.00 0.30 
โฉนด 34452 60397 ต.มะขามเต้ีย 3 3.9 3.9 5,000 19,500 - - - 19,500.00 19,500.00 0.30 
โฉนด 34635 60402 ต.มะขามเต้ีย 3 9.2 9.2 4,000 36,800 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 25/40 543,600.00 815,400.00 852,200.00 852,200.00 0.30 
โฉนด 30684 53584 ต.มะขามเต้ีย 2 19.6 19.6 40,000 784,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 25/40 434,880.00 652,320.00 1,436,320.00 1,436,320.00 0.02 
โฉนด 30685 53585 ต.มะขามเต้ีย 2 19.7 19.7 40,000 788,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 25/40 434,880.00 652,320.00 1,440,320.00 1,440,320.00 0.02 
โฉนด 24720 42260 ต.มะขามเต้ีย 2 30.5 30.5 4,000 122,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 172.80 6,550.00 1,131,840.00 20/30 339,552.00 792,288.00 914,288.00 914,288.00 - 
โฉนด 41434 74554 ต.มะขามเต้ีย 2 4.1 4.1 23,500 96,350 คร่อม ฉ. ตึก - - - 96,350.00 96,350.00 - 
โฉนด 24721 42261 ต.มะขามเต้ีย 2 22.0 22.0 23,500 517,000 คร่อม ฉ. ตึก - - - 517,000.00 517,000.00 - 
โฉนด 24722 42262 ต.มะขามเต้ีย 2 22.1 22.1 23,500 519,350 คร่อม ฉ. ตึก - - - 519,350.00 519,350.00 - 
โฉนด 24723 42263 ต.มะขามเต้ีย 2 22.2 22.2 23,500 521,700 คร่อม ฉ. ตึก - - - 521,700.00 521,700.00 - 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 33131 57921 ต.มะขามเต้ีย 2 16.4 16.4 80,000 1,312,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 14/18 244,620.00 1,114,380.00 2,426,380.00 2,426,380.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 14799 25207 ต.มะขามเต้ีย 1 49.9 49.9 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 - 
โฉนด 3514 5785 ต.ตลาด 2 70.9 70.9 18,000 1,276,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.00 6,550.00 825,300.00 33/56 462,168.00 363,132.00 1,639,332.00 1,639,332.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 49042 90501 ต.มะขามเต้ีย 1 6.0 106.0 15,000 1,590,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550.00 471,600.00 14/18 84,888.00 386,712.00 1,976,712.00 1,976,712.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 9921 20093 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 7.3 507.3 7,500 3,804,750 4 - - - 3,804,750.00 3,804,750.00 0.30 
โฉนด 28304 48365 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 12,000 601,200 4 - - - 601,200.00 601,200.00 0.30 
โฉนด 41605 77087 ต.มะขามเต้ีย 18.6 18.6 30,000 558,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 9/9 96,640.00 205,360.00 484,360 484,360.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 9/9 96,640.00 205,360.00 484,360 484,360.00 0.30 
โฉนด 41600 77619 ต.มะขามเต้ีย 2.4 2.4 12,000 28,800 คร่อม ฉ. - - - 28,800.00 28,800.00 0.30 
โฉนด 53217 101772 ต.มะขามเต้ีย 3 22.3 22.3 20,000 446,000 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 9/9 43,488.00 439,712.00 662,712 662,712.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 9/9 154,624.00 328,576.00 551,576 551,576.00 0.30 
โฉนด 53218 101773 ต.มะขามเต้ีย 2 21.5 21.5 20,000 430,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 9/9 86,976.00 879,424.00 1,309,424.00 1,309,424.00 0.02 
โฉนด 44769 82506 ต.มะขามเต้ีย 3 14.5 14.5 30,000 435,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 5/5 15,100.00 286,900.00 504,400 504,400.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 5/5 96,640.00 205,360.00 422,860 422,860.00 0.30 
โฉนด 44770 82507 ต.มะขามเต้ีย 3 17.0 17.0 30,000 510,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 5/5 15,100.00 286,900.00 541,900 541,900.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 5/5 96,640.00 205,360.00 460,360 460,360.00 0.30 
โฉนด 27217 46405 ต.มะขามเต้ีย 2 21.6 21.6 12,000 259,200 1 ตึกแถว ตึก 2 54.00 7,550.00 407,700.00 4/4 16,308.00 391,392.00 650,592.00 650,592.00 0.02 
โฉนด 20052 121530 ต.บางกุง้ 2 32.0 32.0 30,000 960,000 1 ตึกแถว ตึก 2 156.00 7,550.00 1,177,800.00 3/3 35,334.00 1,142,466.00 2,102,466.00 2,102,466.00 0.02 

- - - - - - - 
. โฉนด 18893 32445 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 
. โฉนด 27647 47911 ต.มะขามเต้ีย 1 23.4 23.4 10,000 234,000 - - - 234,000.00 234,000.00 - 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 48923 89153 ต.มะขามเต้ีย 1 6 2 56.0 2,656.0 4,000 10,624,000 - - - 10,624,000.00 10,624,000.00 - 
โฉนด 48933 89206 ต.มะขามเต้ีย 1 2 61.9 261.9 4,000 1,047,600 - - - 1,047,600.00 1,047,600.00 - 
โฉนด 48941 89214 ต.มะขามเต้ีย 2 2 33.2 233.2 4,000 932,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 48.00 6,550.00 314,400.00 12/14 44,016.00 270,384.00 1,203,184.00 1,203,184.00 0.02 
โฉนด 48957 89038 ต.มะขามเต้ีย 3 1 1 67.2 567.2 30,000 17,016,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 114.00 32.39 6,550.00 746,700.00 16/22 164,274.00 582,426.00 6,093,290 6,093,289.64 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 48.00 13.64 6,550.00 314,400.00 16/22 69,168.00 245,232.00 2,565,596 2,565,595.64 0.30 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 3 14.00 3.98 6,550.00 91,700.00 3/3 2,751.00 88,949.00 765,722 765,721.73 0.30 
- - 4 โรงจอดรถ ตึก 2 104.00 29.55 2,500.00 260,000.00 3/3 7,800.00 252,200.00 5,279,655 5,279,654.55 0.30 
- - 5 โรงจอดรถ โครง 2 72.00 20.45 2,500.00 180,000.00 3/3 5,400.00 174,600.00 3,655,145 3,655,145.45 0.02 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 19173 32181 ต.มะขามเต้ีย 4 1 75.3 175.3 4,000 701,200 - - - 701,200.00 701,200.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 29296 50685 ต.มะขามเต้ีย 2 22.6 22.6 12,000 271,200 1 บา้นแถว ตึก 2 63.00 6,550.00 412,650.00 26/42 173,313.00 239,337.00 510,537.00 510,537.00 0.02 
โฉนด 5009 7912 ต.มะขามเต้ีย 2 5 62.2 2,062.2 2,000 4,124,400 1 โรงแรม ตึก 3 11,584.50 9,600.00 111,211,200.00 19/28 31,139,136.00 80,072,064.00 84,196,464.00 34,196,464.00 0.30 

50,000,000.00 0.30 
โฉนด 5015 7917 ต.มะขามเต้ีย 3 3 8.3 1,208.3 4,000 4,833,200 คร่อม ฉ. - - - 4,833,200.00 4,833,200.00 0.30 
โฉนด 5016 7918 ต.มะขามเต้ีย 3 2 1 63.5 963.5 4,000 3,854,000 คร่อม ฉ. - - - 3,854,000.00 3,854,000.00 0.30 
โฉนด 24073 42172 ต.มะขามเต้ีย 3 11 3 32.0 4,732.0 4,000 18,928,000 คร่อม ฉ. - - - 18,928,000.00 18,928,000.00 0.30 
โฉนด 19030 32863 ต.มะขามเต้ีย 1 49.7 149.7 21,000 3,143,700 เป็นทาง - - - 3,143,700.00 3,143,700.00 0.30 
โฉนด 1040 2613 ต.มะขามเต้ีย 3 1 1 98.6 598.6 13,500 8,081,100 1 โรงแรม ตึก 3 972.20 9,600.00 9,333,120.00 17/24 2,239,948.80 7,093,171.20 15,174,271.20 15,174,271.20 0.30 
โฉนด 18192 31352 ต.มะขามเต้ีย 3 2 65.1 265.1 10,500 2,783,550 คร่อม ฉ. - - - 2,783,550.00 2,783,550.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 51967 97718 ต.มะขามเต้ีย 4 58.4 58.4 15,000 876,000 - - - 876,000.00 876,000.00 0.30 
โฉนด 1155 2249 ต.มะขามเต้ีย 2 64.6 64.6 15,000 969,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550.00 1,048,000.00 48/76 796,480.00 251,520.00 1,220,520.00 1,220,520.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 22493 38231 ต.มะขามเต้ีย 2 16.7 16.7 20,000 334,000 1 บา้นแถว ตึก 2 64.00 6,750.00 432,000.00 14/18 77,760.00 354,240.00 688,240.00 688,240.00 0.02 
โฉนด 35391 61849 ต.มะขามเต้ีย 2 32.1 32.1 12,000 385,200 1 ตึกแถว ตึก 2 81.00 7,550.00 611,550.00 11/12 73,386.00 538,164.00 923,364.00 923,364.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 18866 32434 ต.มะขามเต้ีย 4 99.8 99.8 6,000 598,800 - - - 598,800.00 598,800.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 17333 93357 ต.บางกุง้ 2 35.1 35.1 15,000 526,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 13/16 44,016.00 231,084.00 757,584.00 757,584.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 6770 12860 ต.มะขามเต้ีย 1 1.0 101.0 15,000 1,515,000 - - - 1,515,000.00 1,515,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 27925 47895 ต.มะขามเต้ีย 2 46.1 46.1 40,000 1,844,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 85.00 85.00 6,550.00 556,750.00 27/44 244,970.00 311,780.00 1,879,180 1,879,180.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 บา้นแถว ตึก 3 15.00 15.00 6,550.00 98,250.00 27/44 43,230.00 55,020.00 331,620 331,620.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 4506 7025 ต.มะขามเต้ีย 2 30.5 30.5 50,000 1,525,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 75.00 7,550.00 453,000.00 19/28 126,840.00 326,160.00 1,469,910 1,469,910.00 - 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 20.00 25.00 7,550.00 151,000.00 19/28 42,280.00 108,720.00 489,970 489,970.00 0.30 
- - 

โฉนด 13738 66090 ต.บางกุง้ 2 3 74.3 374.3 6,000 2,245,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 64.00 6,550.00 419,200.00 22/34 142,528.00 276,672.00 2,522,472.00 2,522,472.00 - 
โฉนด 13741 66093 ต.บางกุง้ 1 3 1.6 301.6 10,000 3,016,000 - - - 3,016,000.00 3,016,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 23529 40032 ต.มะขามเต้ีย 2 2 8.3 208.3 17,500 3,645,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 246.00 74.55 7,550.00 1,857,300.00 11/12 222,876.00 1,634,424.00 4,351,792 4,351,792.18 - 

2 บา้นเด่ียว ตึก 3 24.00 7.27 7,550.00 181,200.00 11/12 21,744.00 159,456.00 424,565 424,565.09 0.30 
- - 3 โรงจอดรถ โครง 2 60.00 18.18 2,500.00 150,000.00 11/12 18,000.00 132,000.00 794,773 794,772.73 0.02 
- - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
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โฉนด 614 114421 ต.คลองฉนาก 1 7 3 97.0 3,197.0 375 1,198,875 - - - 1,198,875.00 1,198,875.00 - 
โฉนด 615 114422 ต.คลองฉนาก 1 4 20.0 1,620.0 375 607,500 - - - 607,500.00 607,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 1289 2667 ต.มะขามเต้ีย 3 24.1 24.1 90,000 2,169,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 29/48 521,856.00 565,344.00 2,734,344.00 2,734,344.00 0.30 
โฉนด 38082 66720 ต.มะขามเต้ีย 3 2.8 2.8 90,000 252,000 คร่อม ฉ. - - - 252,000.00 252,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18512 106131 ต.บางกุง้ 4 47.0 47.0 25,000 1,175,000 - - - 1,175,000.00 1,175,000.00 0.30 
โฉนด 6415 32815 ต.บางกุง้ 1 3 94.4 394.4 4,000 1,577,600 - - - 1,577,600.00 1,577,600.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 20492 34690 ต.มะขามเต้ีย 2 60.5 60.5 28,000 1,694,000 1 ตึกแถว ตึก 2 42.00 33.33 7,550.00 317,100.00 32/54 171,234.00 145,866.00 710,533 710,532.67 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 42.00 33.33 7,550.00 317,100.00 32/54 171,234.00 145,866.00 710,533 710,532.67 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 42.00 33.33 7,550.00 317,100.00 32/54 171,234.00 145,866.00 710,533 710,532.67 0.30 

โฉนด 20493 34691 ต.มะขามเต้ีย 2 60.4 60.4 28,000 1,691,200 1 ตึกแถว ตึก 2 42.00 50.00 7,550.00 317,100.00 32/54 171,234.00 145,866.00 991,466 991,466.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 42.00 50.00 7,550.00 317,100.00 32/54 171,234.00 145,866.00 991,466 991,466.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4325 6781 ต.มะขามเต้ีย 2 84.9 84.9 15,000 1,273,500 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 

- 5 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 36.00 14.29 7,550.00 271,800.00 51/76 206,568.00 65,232.00 247,161 247,160.57 0.02 

โฉนด 777 8956 ต.บางกุง้ 2 1 3 53.5 753.5 12,000 9,042,000 1 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 3 1,084.75 9,600.00 10,413,600.00 11/12 1,249,632.00 9,163,968.00 18,205,968.00 18,205,968.00 0.30 
โฉนด 5564 7743 ต.มะขามเต้ีย 2 53.0 53.0 15,000 795,000 1 ตึกแถว ตึก 2 38.50 33.33 7,550.00 290,675.00 9/9 26,160.75 264,514.25 529,514 529,514.25 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 38.50 33.33 7,550.00 290,675.00 9/9 26,160.75 264,514.25 529,514 529,514.25 0.02 
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คา่เส่ือมจ านวน 

- - 3 ตึกแถว ตึก 2 38.50 33.33 7,550.00 290,675.00 9/9 26,160.75 264,514.25 529,514 529,514.25 0.02 
โฉนด 5572 7751 ต.มะขามเต้ีย 2 23.2 23.2 50,000 1,160,000 1 ตึกแถว ตึก 2 228.00 7,550.00 1,721,400.00 9/9 154,926.00 1,566,474.00 2,726,474.00 2,726,474.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 4708 7370 ต.มะขามเต้ีย 1 2 1.0 801.0 6,000 4,806,000 - - - 4,806,000.00 4,806,000.00 - 
โฉนด 48543 88098 ต.มะขามเต้ีย 1 1 3 700.0 6,800 4,760,000 - - - 4,760,000.00 4,760,000.00 - 
โฉนด 23404 40813 ต.มะขามเต้ีย 3 1 3 79.4 779.4 7,500 5,845,500 1 ร.รไม่เกิน5ชั้น ตึก 3 1,717.75 9,600.00 16,490,400.00 17/24 3,957,696.00 12,532,704.00 18,378,204.00 18,378,204.00 0.30 
โฉนด 15746 23642 ต.มะขามเต้ีย 2 1 0.5 100.5 15,000 1,507,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 153.00 6,550.00 1,002,150.00 27/44 440,946.00 561,204.00 2,068,704.00 2,068,704.00 0.30 
โฉนด 27107 47501 ต.มะขามเต้ีย 2 5 2 31.3 2,231.3 3,900 8,702,070 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 8.33 7,550.00 302,000.00 11/12 36,240.00 265,760.00 990,933 990,932.50 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 8.33 7,550.00 302,000.00 11/12 36,240.00 265,760.00 990,933 990,932.50 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 8.33 7,550.00 302,000.00 11/12 36,240.00 265,760.00 990,933 990,932.50 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 8.33 7,550.00 302,000.00 11/12 36,240.00 265,760.00 990,933 990,932.50 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 8.33 7,550.00 302,000.00 11/12 36,240.00 265,760.00 990,933 990,932.50 0.02 
- - 6 2 ห้อง ตึก 2 80.00 16.67 7,550.00 604,000.00 11/12 72,480.00 531,520.00 1,981,865 1,981,865.00 0.02 
- - 7 โรงซ่อม ตึก 3 200.00 41.67 5,550.00 1,110,000.00 1 111,000.00 999,000.00 4,624,863 4,624,862.50 0.30 
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โฉนด 1447 8333 ต.บางกุง้ 2 50.2 50.2 12,000 602,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 565.20 6,550.00 3,702,060.00 23/36 1,332,741.60 2,369,318.40 2,971,718.40 2,971,718.40 - 
โฉนด 1446 8332 ต.บางกุง้ 2 49.3 49.3 12,000 591,600 คร่อม ฉ. ตึก - - - 591,600.00 591,600.00 - 
โฉนด 1445 8331 ต.บางกุง้ 2 1 4.9 104.9 12,000 1,258,800 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,258,800.00 1,258,800.00 - 
โฉนด 1444 8330 ต.บางกุง้ 2 53.9 53.9 12,000 646,800 คร่อม ฉ. ตึก - - - 646,800.00 646,800.00 - 
โฉนด 1460 8346 ต.บางกุง้ 2 42.3 42.3 12,000 507,600 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 125.00 6,550.00 818,750.00 42/74 605,875.00 212,875.00 720,475.00 720,475.00 0.02 
โฉนด 1461 8347 ต.บางกุง้ 2 42.6 42.6 12,000 511,200 คร่อม ฉ. - - - 511,200.00 511,200.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 18931 32405 ต.มะขามเต้ีย 5 87.5 87.5 32,500 2,843,750 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 66.67 6,550.00 628,800.00 32/54 339,552.00 289,248.00 2,185,081 2,185,081.33 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 48.00 33.33 6,550.00 314,400.00 32/54 169,776.00 144,624.00 1,092,541 1,092,540.67 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 19903 34056 ต.มะขามเต้ีย 1 2 50.3 250.3 15,000 3,754,500 - - - 3,754,500.00 3,754,500.00 - 
โฉนด 52100 100138 ต.มะขามเต้ีย 1 45.5 45.5 8,100 368,550 - - - 368,550.00 368,550.00 - 
โฉนด 52101 100137 ต.มะขามเต้ีย 1 4.4 4.4 2,500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 - 
โฉนด 52103 100809 ต.มะขามเต้ีย 1 12.6 12.6 2,500 31,500 - - - 31,500.00 31,500.00 - 
โฉนด 19919 33848 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 20.0 520.0 8,100 4,212,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 14/18 82,530.00 375,970.00 4,587,970.00 4,587,970.00 - 
โฉนด 40568 71914 ต.มะขามเต้ีย 2 23.1 23.1 30,000 693,000 1 บา้นแถว ตึก 2 108.00 6,750.00 729,000.00 20/30 218,700.00 510,300.00 1,203,300.00 1,203,300.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 17176 90289 ต.บางกุง้ 2 30.0 30.0 8,000 240,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 16.00 18.18 6,550.00 104,800.00 2/2 2,096.00 102,704.00 146,340 146,340.36 0.02 

- - 2 โรงจอดรถ ตึก 2 72.00 81.82 2,500.00 180,000.00 2/2 57,600.00 122,400.00 318,764 318,763.64 - 
โฉนด 8988 41927 ต.บางกุง้ 2 50.0 50.0 8,000 400,000 1 โรงจอดรถ ตึก 1 24.00 2,500.00 60,000.00 2/2 19,200.00 40,800.00 440,800.00 440,800.00 - 
โฉนด 11351 54436 ต.บางกุง้ 2 34.6 34.6 8,000 276,800 1 ตึกแถว ตึก 2 176.00 7,550.00 1,328,800.00 16/22 292,336.00 1,036,464.00 1,313,264.00 1,313,264.00 0.02 
โฉนด 11352 54437 ต.บางกุง้ 2 35.3 35.3 8,000 282,400 1 ตึกแถว ตึก 2 176.00 7,550.00 1,328,800.00 16/22 292,336.00 1,036,464.00 1,318,864.00 1,318,864.00 0.02 
โฉนด 19644 115990 ต.บางกุง้ 2 17.0 17.0 14,500 246,500 1 ชั้นท่ี1 ตึก 2 140.00 77.78 7,550.00 1,057,000.00 4/4 42,280.00 1,014,720.00 1,206,442 1,206,442.22 - 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 40.00 22.22 7,550.00 302,000.00 4/4 12,080.00 289,920.00 344,698 344,697.78 0.30 
- - 
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โฉนด 12896 22954 ต.มะขามเต้ีย 2 49.7 49.7 15,000 745,500 1 โรงจอดรถ โครง 2 60.00 2,500.00 150,000.00 48,000.00 102,000.00 847,500.00 847,500.00 - 
โฉนด 12902 22960 ต.มะขามเต้ีย 1 49.9 49.9 10,000 499,000 ส่วนตวั - - - 499,000.00 499,000.00 - 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
โฉนด 48688 88519 ต.มะขามเต้ีย 2 76.9 76.9 10,000 769,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.00 33.33 7,550.00 264,250.00 14/18 47,565.00 216,685.00 473,018 473,018.33 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 35.00 33.33 7,550.00 264,250.00 14/18 47,565.00 216,685.00 473,018 473,018.33 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 35.00 33.33 7,550.00 264,250.00 14/18 47,565.00 216,685.00 473,018 473,018.33 0.02 

โฉนด 57297 111701 ต.มะขามเต้ีย 2 16.8 16.8 10,000 168,000 คร่อม ฉ. - - - 168,000.00 168,000.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 37257 64169 ต.มะขามเต้ีย 1 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 - 
โฉนด 26765 48949 ต.มะขามเต้ีย 3 40.1 40.1 40,000 1,604,000 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 1,604,000.00 1,604,000.00 0.30 

- - - - - - - 
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โฉนด 7730 15327 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 6,000 298,200 - - - 298,200.00 298,200.00 0.30 
โฉนด 24150 41696 ต.มะขามเต้ีย 1 1 50.0 150.0 8,000 1,200,000 1 โรงจอดรถ ไม้ 2 160.00 6,650.00 1,064,000.00 29/48 510,720.00 553,280.00 1,753,280.00 1,753,280.00 - 
โฉนด 4172 6630 ต.มะขามเต้ีย 2 53.2 53.2 15,000 798,000 1 ตึกแถว ตึก 2 256.00 7,550.00 1,932,800.00 618,496.00 1,314,304.00 2,112,304.00 2,112,304.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 14354 68315 ต.บางกุง้ 2 2 93.9 293.9 1,500 440,850 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 63.00 6,550.00 412,650.00 12/14 57,771.00 354,879.00 795,729.00 795,729.00 - 

โฉนด 22704 38514 ต.มะขามเต้ีย 3 3 30.7 1,230.7 27,500 33,844,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 326.00 22.61 6,550.00 2,135,300.00 30/50 1,067,650.00 1,067,650.00 8,718,985 8,718,985.30 - 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 800.00 55.48 6,550.00 5,240,000.00 30/50 2,620,000.00 2,620,000.00 21,396,283 21,396,282.94 0.30 
- - 3 โรงซ่อมรถ ตึก 3 120.00 8.32 5,550.00 666,000.00 30/50 333,000.00 333,000.00 3,149,442 3,149,442.44 0.30 
- - 4 โรงซ่อมรถ ตึก 3 196.00 13.59 5,550.00 1,087,800.00 30/50 543,900.00 543,900.00 5,144,089 5,144,089.32 0.30 

โฉนด 28202 48862 ต.มะขามเต้ีย 3 1 25.9 125.9 20,000 2,518,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 71.50 15.29 6,550.00 468,325.00 5/5 23,416.25 444,908.75 830,015 830,014.63 0.30 
- - 2 โรงจอดรถ คสล. 2 396.00 84.71 2,500.00 990,000.00 5/5 49,500.00 940,500.00 3,073,394 3,073,394.12 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 42140 78173 ต.มะขามเต้ีย 2 1 73.2 173.2 32,500 5,629,000 1 โรงจอดรถ โรง 3 411.73 2,500.00 1,029,325.00 5/5 51,466.25 977,858.75 6,606,858.75 6,606,858.75 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 8235 18225 ต.มะขามเต้ีย 1 86.1 86.1 12,000 1,033,200 - - - 1,033,200.00 1,033,200.00 - 
โฉนด 9849 19853 ต.มะขามเต้ีย 1 51.3 51.3 10,000 513,000 - - - 513,000.00 513,000.00 - 
โฉนด 8235 18224 ต.มะขามเต้ีย 1 68.5 68.5 12,000 822,000 - - - 822,000.00 822,000.00 - 
โฉนด 8237 18226 ต.มะขามเต้ีย 1 67.7 67.7 12,000 812,400 - - - 812,400.00 812,400.00 - 
โฉนด 8238 18227 ต.มะขามเต้ีย 2 65.7 65.7 12,000 788,400 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 417,400 417,400.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 417,400 417,400.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 417,400 417,400.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 417,400 417,400.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 417,400 417,400.00 0.02 

โฉนด 10538 21193 ต.มะขามเต้ีย 3 13.6 13.6 20,000 272,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 36.00 50.00 6,550.00 235,800.00 34/58 136,764.00 99,036.00 371,036.00 371,036.00 0.02 
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- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 36.00 50.00 6,550.00 235,800.00 34/58 75,456.00 160,344.00 160,344.00 160,344.00 0.30 
โฉนด 8234 18223 ต.มะขามเต้ีย 2 68.9 68.9 12,000 826,800 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550.00 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 345,576 345,576.00 0.02 

โฉนด 548 134 ต.มะขามเต้ีย 2 1 47.1 447.1 10,000 4,471,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 11/12 94,320.00 691,680.00 5,162,680.00 5,162,680.00 - 
โฉนด 13207 23686 ต.มะขามเต้ีย 3 50.0 50.0 15,000 750,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 91.00 6,550.00 596,050.00 25/40 238,420.00 357,630.00 1,107,630.00 1,107,630.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 28362 47772 ต.มะขามเต้ีย 2 22.0 22.0 12,000 264,000 1 บา้นแถว ตึก 2 72.50 6,750.00 489,375.00 27/44 215,325.00 274,050.00 538,050.00 538,050.00 0.02 
โฉนด 8034 ต.มะขามเต้ีย 3 - - 1 ป้ัมน ้ามนั ตึก 3 148.00 5,350.00 791,800.00 24/38 300,884.00 490,916.00 490,916.00 490,916.00 0.30 
โฉนด 11510 54734 ต.บางกุง้ 2 18.1 18.1 10,000 181,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 12/14 42,525.00 261,225.00 442,225.00 442,225.00 0.02 
โฉนด 28363 48773 ต.มะขามเต้ีย 2 20.7 20.7 12,000 248,400 1 บา้นแถว ตึก 2 72.50 6,750.00 489,375.00 27/44 215,325.00 274,050.00 522,450.00 522,450.00 0.02 
โฉนด 7261 14297 ต.มะขามเต้ีย 2 40.6 40.6 15,000 609,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 18/26 326,976.00 930,624.00 1,539,624.00 1,539,624.00 0.02 
โฉนด 37757 66296 ต.มะขามเต้ีย 2 3.6 3.6 15,000 54,000 คร่อม ฉ. ตึก - - - 54,000.00 54,000.00 0.02 
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- - - - - - - 
โฉนด 1231 73073 ต.บางใบม้ 2 4 1 15.7 1,715.7 200 343,140 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 20.00 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 370,452 370,452.00 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 20.00 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 370,452 370,452.00 0.02 
- - 3 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 20.00 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 370,452 370,452.00 0.02 
- - 4 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 20.00 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 370,452 370,452.00 0.02 
- - 5 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 20.00 6,550.00 314,400.00 4/4 12,576.00 301,824.00 370,452 370,452.00 0.02 

โฉนด 1232 73074 ต.บางใบไม้ 2 1 93 9,720.0 500 4,860,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 374.00 45.83 6,550.00 2,449,700.00 52/76 1,861,772.00 587,928.00 2,815,428 2,815,428.00 0.02 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 442.00 54.17 6,550.00 2,895,100.00 16/22 636,922.00 2,258,178.00 4,890,678 4,890,678.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 3079 5253 ต.มะขามเต้ีย 2 37.5 37.5 40,000 1,500,000 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 48.00 25.00 6,650.00 319,200.00 50/76 242,592.00 76,608.00 451,608 451,608.00 0.02 
2 ห้องแถว ตึก/ไม้ 3 48.00 25.00 6,650.00 319,200.00 50/76 102,144.00 217,056.00 592,056 592,056.00 0.02 

- - 3 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 48.00 25.00 6,650.00 319,200.00 50/76 242,592.00 76,608.00 451,608 451,608.00 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก/ไม้ 3 48.00 25.00 6,650.00 319,200.00 50/76 102,144.00 217,056.00 592,056 592,056.00 0.30 

โฉนด 3136 21492 ต.ตลาด 2 2 1.1 201.1 75,000 15,082,500 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 13.56 7,550.00 724,800.00 32/54 391,392.00 333,408.00 2,378,493 2,378,492.75 0.30 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 288.00 40.68 7,550.00 2,174,400.00 32/54 1,174,176.00 1,000,224.00 7,135,478 7,135,478.24 - 
- - 3 คลงัสินคา้ ตึก 3 324.00 45.76 5,600.00 1,814,400.00 32/54 979,776.00 834,624.00 7,736,785 7,736,785.02 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 28478 49760 ต.มะขามเต้ีย 2 3 39.7 339.7 8,000 2,717,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 26/42 220,080.00 303,920.00 3,021,520.00 3,021,520.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 34069 58680 ต.มะขามเต้ีย 4 51.0 51.0 6,000 306,000 - - - 306,000.00 306,000.00 0.30 
โฉนด 34070 58681 ต.มะขามเต้ีย 4 71.7 71.7 6,000 430,200 - - - 430,200.00 430,200.00 0.30 
โฉนด 5989 28465 ต.มะขามเต้ีย 2 20.9 20.9 20,000 418,000 คร่อม ฉ. - - - 418,000.00 418,000.00 - 
โฉนด 18540 105851 ต.มะขามเต้ีย 2 76.2 76.2 4,000 304,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 8/8 31,440.00 361,560.00 666,360.00 666,360.00 - 
โฉนด 3408 58676 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 - - - - - - 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 265 1009 ต.มะขามเต้ีย 3 43.8 43.8 25,000 1,095,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 64.00 6,550.00 419,200.00 13/16 67,072.00 352,128.00 1,447,128.00 1,447,128.00 0.30 
โฉนด 7338 14594 ต.มะขามเต้ีย 3 18.4 18.4 50,000 920,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550.00 1,268,400.00 13/16 202,944.00 1,065,456.00 1,985,456.00 1,985,456.00 0.30 
โฉนด 7339 14595 ต.มะขามเต้ีย 3 21.6 21.6 50,000 1,080,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550.00 1,268,400.00 13/16 202,944.00 1,065,456.00 2,145,456.00 2,145,456.00 0.30 
โฉนด 42162 78916 ต.มะขามเต้ีย 2 71.2 71.2 20,000 1,424,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 84.00 6,550.00 550,200.00 14/18 99,036.00 451,164.00 1,875,164.00 1,875,164.00 0.02 
โฉนด 2897 4839 ต.มะขามเต้ีย 2 23.6 23.6 45,000 1,062,000 1 ตึกแถว ตึก 2 212.90 7,550.00 1,607,395.00 13/16 257,183.20 1,350,211.80 2,412,211.80 2,412,211.80 0.02 
โฉนด 1234 27222 ต.มะขามเต้ีย 2 60.7 60.7 12,000 728,400 1 ตึกแถว ตึก 2 210.00 7,550.00 1,585,500.00 13/16 253,680.00 1,331,820.00 2,060,220.00 2,060,220.00 0.02 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 11742 56384 ต.บางกุง้ 4 19.7 19.7 6,000 118,200 - - - 118,200.00 118,200.00 0.30 
โฉนด 12304 60176 ต.บางกุง้ 4 19.7 19.7 6,000 118,200 - - - 118,200.00 118,200.00 0.30 
โฉนด 12303 60175 ต.บางกุง้ 4 19.7 19.7 6,000 118,200 - - - 118,200.00 118,200.00 0.30 
โฉนด 12302 60174 ต.บางกุง้ 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 
โฉนด 12301 60173 ต.บางกุง้ 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 
โฉนด 3882 16611 ต.บางกุง้ 4 8.4 8.4 12,000 100,800 - - - 100,800.00 100,800.00 0.30 
โฉนด 1206 2373 ต.มะขามเต้ีย 3 30.5 30.5 35,000 1,067,500 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 7,550.00 604,000.00 35/60 362,400.00 241,600.00 1,309,100.00 1,309,100.00 0.30 
โฉนด 21179 35648 ต.มะขามเต้ีย 2 43.6 43.6 20,000 872,000 1 ตึกแถว ตึก 2 140.00 7,550.00 1,057,000.00 35/60 634,200.00 422,800.00 1,294,800.00 1,294,800.00 - 
โฉนด 8158 16383 ต.มะขามเต้ีย 2 27.3 27.3 35,000 955,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 90.00 7,550.00 1,087,200.00 35/60 652,320.00 434,880.00 1,294,830 1,294,830.00 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 16.00 10.00 7,550.00 120,800.00 35/60 72,480.00 48,320.00 143,870 143,870.00 0.30 
โฉนด 8161 16386 ต.มะขามเต้ีย 3 29.7 29.7 35,000 1,039,500 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 7,550.00 604,000.00 35/60 362,400.00 241,600.00 1,281,100.00 1,281,100.00 0.30 

โฉนด 4346 18496 ต.บางกุง้ 4 1 0.6 100.6 8,000 804,800 - - - 804,800.00 804,800.00 0.30 
โฉนด 4760 21240 ต.บางกุง้ 4 50.1 50.1 12,000 601,200 - - - 601,200.00 601,200.00 0.30 
โฉนด 3878 6238 ต.มะขามเต้ีย 4 1 37.7 137.7 15,000 2,065,500 - - - 2,065,500.00 2,065,500.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด เช่าท่ีดิน 8246 ต.มะขามเต้ีย 3 - - 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 150.00 6,550.00 982,500.00 16/22 216,150.00 766,350.00 766,350.00 766,350.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 15927 27795 ต.มะขามเต้ีย 4 1 17.0 117.0 12,000 1,404,000 - - - 1,404,000.00 1,404,000.00 0.30 
โฉนด 54648 84214 ต.มะขามเต้ีย 4 1 18.4 118.4 12,000 1,420,800 - - - 1,420,800.00 1,420,800.00 0.30 
โฉนด 25435 43606 ต.มะขามเต้ีย 4 45.0 45.0 15,000 675,000 - - - 675,000.00 675,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 3270 16175 ต.บางกุง้ 4 52.4 52.4 6,000 314,400 - - - 314,400.00 314,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 5388 8193 ต.มะขามเต้ีย 3 1 100.0 60,000 6,000,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 88.00 50.00 6,550.00 576,400.00 14/18 103,752.00 472,648.00 3,472,648 3,472,648.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 88.00 50.00 6,550.00 576,400.00 14/18 184,448.00 391,952.00 3,391,952 3,391,952.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 50154 93197 ต.มะขามเต้ีย 2 16.2 16.2 30,000 486,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 24/38 275,424.00 449,376.00 935,376.00 935,376.00 0.02 
โฉนด 50153 93196 ต.มะขามเต้ีย 2 28.0 28.0 30,000 840,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 24/38 275,424.00 449,376.00 1,289,376.00 1,289,376.00 - 
โฉนด 33341 58401 ต.มะขามเต้ีย 5 2 95.3 295.3 30,000 8,859,000 1 ตึกแถว ตึก 2 88.00 13.25 7,550.00 664,400.00 24/38 252,472.00 411,928.00 1,586,012 1,586,012.34 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 88.00 13.25 7,550.00 664,400.00 24/38 252,472.00 411,928.00 1,586,012 1,586,012.34 - 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 88.00 13.25 7,550.00 664,400.00 24/38 252,472.00 411,928.00 1,586,012 1,586,012.34 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 8 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 9 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 10 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.02 7,550.00 302,000.00 24/38 114,760.00 187,240.00 720,915 720,914.70 0.02 
- - 11 3 ห้อง ตึก 2 120.00 18.07 7,550.00 906,000.00 24/38 344,280.00 561,720.00 2,162,744 2,162,744.10 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 5961 11252 ต.มะขามเต้ีย 1 1 25.0 125.0 13,500 1,687,500 - - - 1,687,500.00 1,687,500.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 5528 7679 ต.มะขามเต้ีย 2 63.6 63.6 15,000 954,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 18.00 6,550.00 117,900.00 2/2 2,358.00 115,542.00 1,069,542.00 1,069,542.00 0.02 
โฉนด 5529 7680 ต.มะขามเต้ีย 4 63.8 63.8 15,000 957,000 - - - 957,000.00 957,000.00 0.30 
โฉนด 17701 30897 ต.มะขามเต้ีย 2 1 52.4 152.4 25,000 3,810,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 256.00 33.3 7,550.00 1,932,800.00 14/18 347,904.00 1,584,896.00 2,854,769.00 2,854,769.00 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 512.00 66.7 7,550.00 3,865,600.00 14/18 695,808.00 3,169,792.00 5,709,538.00 5,709,538.00 - 
- - 

โฉนด 5489 7640 ต.มะขามเต้ีย 2 63.4 63.4 12,000 760,800 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 50.00 6,750.00 864,000.00 24/38 328,320.00 535,680.00 916,080 916,080.00 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 2 128.00 50.00 6,750.00 864,000.00 24/38 328,320.00 535,680.00 916,080 916,080.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 7634 14924 ต.ตลาด 2 15.0 15.0 30,000 450,000 1 บา้นแถว ตึก 2 110.00 6,750.00 742,500.00 40/70 519,750.00 222,750.00 672,750.00 672,750.00 0.02 
โฉนด 2583 13014 ต.ตลาด 2 14.1 14.1 60,000 846,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 33/56 423,360.00 332,640.00 1,178,640.00 1,178,640.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 1612 3097 ต.มะขามเต้ีย 1 54.4 54.4 15,000 816,000 - - - 816,000.00 816,000.00 - 
โฉนด 1613 3098 ต.มะขามเต้ีย 1 54.5 54.5 15,000 817,500 - - - 817,500.00 817,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 6408 32966 ต.บางกุง้ 4 1 2 29.1 629.1 13,000 8,178,300 - - - 8,178,300.00 8,178,300.00 0.30 
โฉนด 4155 17814 ต.บางกุง้ 4 40.2 40.2 8,000 321,600 - - - 321,600.00 321,600.00 0.30 
โฉนด 3394 16159 ต.บางกุง้ 4 52.2 52.2 4,000 208,800 คร่อม ฉ. - - - 208,800.00 208,800.00 0.30 
โฉนด 1957 11697 ต.บางกุง้ 2 1 2 11.2 611.2 4,000 2,444,800 1 ส านกังาน ตึก 3 456.00 24.95 7,050.00 3,214,800.00 3/3 96,444.00 3,118,356.00 3,728,219 3,728,218.58 0.30 

- - 2 ส านกังาน ตึก 2 228.00 12.47 7,050.00 1,607,400.00 3/3 48,222.00 1,559,178.00 1,864,109 1,864,109.29 0.02 
- - 3 คลงัสินคา้ ตึก 3 1,072.00 58.64 5,600.00 6,003,200.00 3/3 180,096.00 5,823,104.00 7,256,816 7,256,816.04 0.30 
- - 4 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 3.94 6,550.00 471,600.00 3/3 14,148.00 457,452.00 553,746 553,746.09 0.02 
- - - - - - - - 

โฉนด 29548 51764 ต.มะขามเต้ีย 2 1 61.2 161.2 15,000 2,418,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 117.00 6,550.00 766,350.00 26/42 321,867.00 444,483.00 2,862,483.00 2,862,483.00 - 
- - - - - - - 

- 
- - - - - - - 

โฉนด 24630 42042 ต.มะขามเต้ีย 4 1 4.2 104.2 10,000 1,042,000 - - - 1,042,000.00 1,042,000.00 0.30 
โฉนด 42871 79640 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 15,000 270,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 22/34 220,320.00 427,680.00 697,680.00 697,680.00 - 
โฉนด 14135 29319 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 บา้นแถว ตึก 2 115.00 6,750.00 776,250.00 32/54 419,175.00 357,075.00 732,075.00 732,075.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 6426 32866 ต.บางกุง้ 2 87.1 87.1 8,000 696,800 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 26/42 126,840.00 175,160.00 314,520 314,520.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 26/42 126,840.00 175,160.00 314,520 314,520.00 0.02 
ปีภาษี64.น1..หนา้ที ่ 51



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 26/42 126,840.00 175,160.00 314,520 314,520.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 26/42 126,840.00 175,160.00 314,520 314,520.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 26/42 126,840.00 175,160.00 314,520 314,520.00 0.02 
- - - - - - - 

น.ส.3 57 775 ต.มะขามเต้ีย 4 43.0 43.0 500 21,500 - - - 21,500.00 21,500.00 0.30 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 3285 5479 ต.มะขามเต้ีย 4 94.7 94.7 8,000 757,600 - - - 757,600.00 757,600.00 0.30 
โฉนด 17078 28593 ต.มะขามเต้ีย 2 19.8 19.8 15,000 297,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 7,550.00 362,400.00 34/58 210,192.00 152,208.00 449,208.00 449,208.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 54437 104235 ต.มะขามเต้ีย 2 36.7 36.7 40,000 1,468,000 - - - 1,468,000.00 1,468,000.00 0.02 
โฉนด 54443 104241 ต.มะขามเต้ีย 2 95.0 95.0 12,000 1,140,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 9/9 70,740.00 715,260.00 1,855,260.00 1,855,260.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 600 629 ต.ตลาด 3 1 70.4 170.4 56,000 9,542,400 1 ตึกแถว ตึก 3 336.00 33.34 7,550.00 2,536,800.00 56/76 1,927,968.00 608,832.00 3,790,268.16 3,790,268.16 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 336.00 33.33 7,550.00 2,536,800.00 56/76 1,927,968.00 608,832.00 3,789,313.92 3,789,313.92 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 336.00 33.33 7,550.00 2,536,800.00 56/76 1,927,968.00 608,832.00 3,789,313.92 3,789,313.92 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 23668 42661 ต.มะขามเต้ีย 3 2 99.2 299.2 24,500 7,330,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 728.00 6,550.00 4,768,400.00 7/7 333,788.00 4,434,612.00 11,765,012.00 11,765,012.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 670 114477 ต.คลองฉนาก 4 5 1 7.6 2,107.6 150 316,140 - - - 316,140.00 316,140.00 0.30 
โฉนด 14311 29495 ต.มะขามเต้ีย 4 25.3 25.3 15,000 379,500 - - - 379,500.00 379,500.00 0.30 
โฉนด 14312 29496 ต.มะขามเต้ีย 4 25.3 25.3 15,000 379,500 - - - 379,500.00 379,500.00 0.30 
โฉนด 19509 33163 ต.มะขามเต้ีย 2 19.8 19.8 15,000 297,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 20/30 97,200.00 226,800.00 523,800.00 523,800.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 491 8718 ต.บางกุง้ 4 1 40.3 440.3 6,000 2,641,800 - - - 2,641,800.00 2,641,800.00 0.30 
โฉนด 17656 30421 ต.มะขามเต้ีย 4 62.8 62.8 15,000 942,000 - - - 942,000.00 942,000.00 0.30 
โฉนด 40675 72103 ต.มะขามเต้ีย 4 1 400.0 3,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 9554 18374 ต.มะขามเต้ีย 3 15.6 15.6 40,000 624,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 37/64 289,920.00 163,080.00 475,080.00 475,080.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 37/64 280,860.00 172,140.00 484,140.00 484,140.00 0.30 
- - - 

โฉนด 4739 21315 ต.บางกุง้ 4 49.5 49.5 6,000 297,000 - - - 297,000.00 297,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 4738 21314 ต.บางกุง้ 4 49.9 49.9 6,000 299,400 - - - 299,400.00 299,400.00 0.30 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 172 55621 ต.บางกุง้ 2 20.4 20.4 10,000 204,000 1 บา้นแถว ตึก 2 78.00 6,750.00 526,500.00 14/18 94,770.00 431,730.00 635,730.00 635,730.00 0.02 
โฉนด 502 57020 ต.บางกุง้ 4 48.0 48.0 8,000 384,000 - - - 384,000.00 384,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 5625 25829 ต.บางกุง้ 4 25.0 25.0 8,000 200,000 - - - 200,000.00 200,000.00 0.30 
โฉนด 5626 25830 ต.บางกุง้ 4 25.0 25.0 8,000 200,000 - - - 200,000.00 200,000.00 0.30 
โฉนด 5666 25870 ต.บางกุง้ 2 25.2 25.2 8,000 201,600 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 12/14 84,560.00 519,440.00 721,040.00 721,040.00 - 
โฉนด 5667 25871 ต.บางกุง้ 2 25.2 25.2 8,000 201,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 201,600.00 201,600.00 - 
โฉนด 17022 89146 ต.บางกุง้ 2 44.6 44.6 14,500 646,700 1 บา้นแถว ตึก 2 160.00 6,750.00 1,080,000.00 9/9 97,200.00 982,800.00 1,629,500.00 1,629,500.00 0.02 
โฉนด 19234 111428 ต.บางกุง้ 2 3.7 3.7 14,500 53,650 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 53,650.00 53,650.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 35065 61402 ต.มะขามเต้ีย 4 1 58.6 158.6 6,000 951,600 - - - 951,600.00 951,600.00 0.30 
โฉนด 35064 61401 ต.มะขามเต้ีย 4 1 58.3 158.3 6,000 949,800 - - - 949,800.00 949,800.00 0.30 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 1758 87488 ต.บางใบไม้ 1 2 74.1 274.1 200 54,820 - - - 54,820.00 54,820.00 - 
โฉนด 1955 61401 ต.บางใบไม้ 1 1 58.7 158.7 200 31,740 - - - 31,740.00 31,740.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 4745 7959 ต.มะขามเต้ีย 2 5 3 55.2 2,355.2 2,600 6,123,520 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 50.00 6,550.00 327,500.00 12/14 45,850.00 281,650.00 6,405,170.00 6,405,170.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 8583 17169 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 15,000 750,000 - - - 750,000.00 750,000.00 0.30 
โฉนด 8545 17131 ต.มะขามเต้ีย 2 37.2 37.2 70,000 2,604,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 83.33 6,550.00 786,000.00 31/52 408,720.00 377,280.00 2,547,280 2,547,280.00 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 16.67 6,550.00 157,200.00 31/52 81,744.00 75,456.00 509,456 509,456.00 0.02 
โฉนด 8582 17168 ต.มะขามเต้ีย 2 50.2 50.2 15,000 753,000 1 ห้องแถว ตึก 2 28.00 20.00 6,650.00 186,200.00 34/58 107,996.00 78,204.00 228,804 228,804.00 0.02 

- - 2 ห้องแถว ตึก 2 28.00 20.00 6,650.00 186,200.00 34/58 107,996.00 78,204.00 228,804 228,804.00 0.02 
- - 3 ห้องแถว ตึก 2 28.00 20.00 6,650.00 186,200.00 34/58 107,996.00 78,204.00 228,804 228,804.00 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก 2 28.00 20.00 6,650.00 186,200.00 34/58 107,996.00 78,204.00 228,804 228,804.00 0.02 
- - 5 ห้องแถว ตึก 2 28.00 20.00 6,650.00 186,200.00 34/58 107,996.00 78,204.00 228,804 228,804.00 0.02 

โฉนด 8584 17170 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.0 15,000 1,500,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 18.26 7,550.00 362,400.00 30/50 181,200.00 181,200.00 455,173 455,172.60 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 18.26 7,550.00 362,400.00 30/50 181,200.00 181,200.00 455,173 455,172.60 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 18.26 7,550.00 362,400.00 30/50 181,200.00 181,200.00 455,173 455,172.60 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 118.80 45.21 7,550.00 896,940.00 30/50 448,470.00 448,470.00 1,126,552 1,126,552.19 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 2876 112922 ต.บางใบไม้ 2 73.1 73.1 6,000 438,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550.00 1,048,000.00 7/7 73,360.00 974,640.00 1,413,240.00 1,413,240.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 1243 2489 ต.มะขามเต้ีย 2 52.1 52.1 12,000 625,200 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 35.71 7,550.00 453,000.00 19/28 126,840.00 326,160.00 549,446 549,445.71 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 60.00 35.71 7,550.00 453,000.00 19/28 126,840.00 326,160.00 549,446 549,445.71 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 24.00 14.29 7,550.00 181,200.00 19/28 50,736.00 130,464.00 219,778 219,778.29 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 24.00 14.29 7,550.00 181,200.00 19/28 50,736.00 130,464.00 219,778 219,778.29 0.02 

โฉนด 41747 77691 ต.มะขามเต้ีย 2 37.9 37.9 80,000 3,032,000 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 7,550.00 241,600.00 3/3 7,248.00 234,352.00 3,266,352.00 3,266,352.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 41749 77693 ต.มะขามเต้ีย 2 1 61.8 461.8 6,000 2,770,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 270.00 6,550.00 1,768,500.00 18/26 459,810.00 1,308,690.00 4,079,490.00 4,079,490.00 - 
โฉนด 36537 62490 ต.มะขามเต้ีย 2 17.4 17.4 15,000 261,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 779,400.00 779,400.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 254 4622 ต.บางกุง้ 2 1 3 69.0 769.0 5,250 4,037,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 108.00 6,550.00 707,400.00 32/54 381,996.00 325,404.00 4,362,654.00 4,362,654.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 17477 30241 ต.มะขามเต้ีย 2 21.1 21.1 12,000 253,200 1 ตึกแถว ตึก 2 20.00 31.25 7,550.00 151,000.00 25/40 60,400.00 90,600.00 169,725 169,725.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 20.00 31.25 7,550.00 151,000.00 25/40 60,400.00 90,600.00 169,725 169,725.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 24.00 37.50 7,550.00 181,200.00 25/40 57,984.00 123,216.00 218,166 218,166.00 0.02 

โฉนด 2046 3678 ต.มะขามเต้ีย 2 20.9 20.9 12,000 250,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 36/62 389,856.00 238,944.00 489,744.00 489,744.00 - 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 51421 96852 ต.มะขามเต้ีย 4 56.8 56.8 20,000 1,136,000 - - - 1,136,000.00 1,136,000.00 0.30 
โฉนด 51422 96853 ต.มะขามเต้ีย 4 56.8 56.8 20,000 1,136,000 - - - 1,136,000.00 1,136,000.00 0.30 
โฉนด 46082 84483 ต.มะขามเต้ีย 4 18.0 18.0 18,000 324,000 - - - 324,000.00 324,000.00 0.30 
โฉนด 43533 80771 ต.มะขามเต้ีย 1 90.5 190.5 เป็นทาง - - - - - 0.02 
โฉนด 1447 2862 ต.มะขามเต้ีย 3 1 31.3 131.3 6,000 787,800 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 12/14 190,260.00 1,168,740.00 1,956,540.00 1,956,540.00 0.30 
โฉนด 33946 59582 ต.มะขามเต้ีย 3 14.3 14.3 40,000 572,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 14/18 244,620.00 1,114,380.00 1,686,380.00 1,686,380.00 0.30 
โฉนด 45564 83813 ต.มะขามเต้ีย 4 94.4 94.4 20,000 1,888,000 - - - 1,888,000.00 1,888,000.00 0.30 
โฉนด 51416 96847 ต.มะขามเต้ีย 4 72.9 72.9 20,000 1,458,000 - - - 1,458,000.00 1,458,000.00 0.30 
โฉนด 51417 96848 ต.มะขามเต้ีย 4 56.7 56.7 20,000 1,134,000 - - - 1,134,000.00 1,134,000.00 0.30 
โฉนด 51418 96849 ต.มะขามเต้ีย 4 56.7 56.7 20,000 1,134,000 - - - 1,134,000.00 1,134,000.00 0.30 
โฉนด 51419 96850 ต.มะขามเต้ีย 4 73.0 73.0 20,000 1,460,000 - - - 1,460,000.00 1,460,000.00 0.30 
โฉนด 51420 96851 ต.มะขามเต้ีย 4 73.0 73.0 20,000 1,460,000 - - - 1,460,000.00 1,460,000.00 0.30 
โฉนด 52255 100329 ต.มะขามเต้ีย 4 25.9 25.9 - - - - - - 0.30 
โฉนด 32296 55439 ต.มะขามเต้ีย 4 2.0 2.0 20,000 40,000 - - - 40,000.00 40,000.00 0.30 
โฉนด 33949 59585 ต.มะขามเต้ีย 2 14.6 14.6 40,000 584,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 1,671,200.00 1,671,200.00 0.02 
โฉนด 51776 99356 ต.มะขามเต้ีย 4 1 27.6 127.6 6,000 765,600 - - - 765,600.00 765,600.00 0.30 
โฉนด 51783 99363 ต.มะขามเต้ีย 4 3 20.9 320.9 6,000 1,925,400 - - - 1,925,400.00 1,925,400.00 0.30 

โฉนด 2135 12591 ต.บางกุง้ 4 50.7 50.7 8,000 405,600 - - - 405,600.00 405,600.00 0.30 
โฉนด 29625 23273 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 18,000 289,800 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 29/48 259,200.00 280,800.00 570,600.00 570,600.00 0.02 
โฉนด 17337 29886 ต.มะขามเต้ีย 2 15.8 15.8 20,000 316,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 29/48 362,880.00 393,120.00 709,120.00 709,120.00 0.02 
โฉนด 11738 22136 ต.มะขามเต้ีย 2 22.6 22.6 20,000 452,000 1 บา้นแถว ตึก 2 168.00 6,750.00 1,134,000.00 29/48 544,320.00 589,680.00 1,041,680.00 1,041,680.00 0.02 
โฉนด 4096 43949 ต.ตลาด 2 11.7 11.7 10,000 117,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.00 7,550.00 264,250.00 22/34 89,845.00 174,405.00 291,405.00 291,405.00 0.02 
โฉนด 12451 59351 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 14,500 261,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 12/14 42,525.00 261,225.00 522,225.00 522,225.00 0.02 
โฉนด 6910 35854 ต.บางกุง้ 2 21.0 21.0 14,500 304,500 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 30/50 202,500.00 202,500.00 507,000.00 507,000.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 11228 52238 ต.บางกุง้ 2 17.5 17.5 14,500 253,750 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 6,750.00 283,500.00 34/58 164,430.00 119,070.00 372,820.00 372,820.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 32337 55711 ต.มะขามเต้ีย 2 17.5 17.5 15,000 262,500 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750.00 864,000.00 24/38 328,320.00 535,680.00 798,180.00 798,180.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 17343 29860 17343 4 67.3 67.3 10,000 673,000 - - - 673,000.00 673,000.00 0.30 
โฉนด 48790 88818 48790 2 56.0 56.0 18,000 1,008,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 15/20 151,200.00 604,800.00 1,612,800.00 1,612,800.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 30854 53175 ต.มะขามเต้ีย 1 1 100.0 10,000 1,000,000 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 
โฉนด 4541 62928 ต.ตลาด 2 18.3 18.3 50,000 915,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 16/22 318,912.00 1,130,688.00 2,045,688.00 2,045,688.00 0.02 
โฉนด 2524 4302 ต.ตลาด 2 50.2 50.2 15,000 753,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 336.00 7,550.00 2,536,800.00 46/76 1,927,968.00 608,832.00 1,361,832.00 1,361,832.00 - 
โฉนด 2517 4295 ต.ตลาด 2 50.2 50.2 15,000 753,000 - - - 753,000.00 753,000.00 - 
โฉนด 2518 4296 ต.ตลาด 2 50.2 50.2 20,000 1,004,000 - - - 1,004,000.00 1,004,000.00 - 
โฉนด 1618 4440 ต.ตลาด 2 24.7 24.7 100,000 2,470,000 1 ตึกแถว ตึก 2 95.00 50.00 7,550.00 717,250.00 54/76 545,110.00 172,140.00 1,407,140 1,407,140.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 95.00 50.00 7,550.00 717,250.00 54/76 229,520.00 487,730.00 1,722,730 1,722,730.00 0.30 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 29467 51977 ต.มะขามเต้ีย 5 1 20.0 120.0 30,000 3,600,000 1 ตึกแถว ตึก 2 44.00 9.65 7,550.00 332,200.00 24/38 126,236.00 205,964.00 553,332 553,332.42 0.02 
- - 2 เปิดทะลุ ตึก 2 44.00 9.65 7,550.00 332,200.00 24/38 126,236.00 205,964.00 553,332 553,332.42 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 44.00 9.65 7,550.00 332,200.00 24/38 126,236.00 205,964.00 553,332 553,332.42 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 44.00 9.65 7,550.00 332,200.00 24/38 126,236.00 205,964.00 553,332 553,332.42 0.02 
- - 5 2 ห้อง ตึก 2 88.00 19.30 7,550.00 664,400.00 24/38 252,472.00 411,928.00 1,106,665 1,106,664.84 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 96.00 21.05 7,550.00 724,800.00 2/2 14,496.00 710,304.00 1,468,199 1,468,198.74 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 96.00 21.05 7,550.00 724,800.00 2/2 14,496.00 710,304.00 1,468,199 1,468,198.74 - 
- - - - - - - 

โฉนด 41065 73782 ต.มะขามเต้ีย 2 9.0 9.0 23,500 211,500 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 729,900.00 729,900.00 - 
โฉนด 40799 73318 ต.มะขามเต้ีย 2 9.0 9.0 23,500 211,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 211,500.00 211,500.00 - 
โฉนด 53792 ต.มะขามเต้ีย 3 - 12,500 - 1 โรงซ่อมรถ โรง 3 190.00 5,550.00 1,054,500.00 14/18 189,810.00 864,690.00 864,690.00 864,690.00 0.30 
โฉนด 2606 108162 ต.บางใบไม้ 2 19.8 19.8 6,000 118,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 8/8 57,984.00 666,816.00 785,616.00 785,616.00 0.02 
โฉนด 57155 110001 ต.มะขามเต้ีย 3 18.3 18.3 70,000 1,281,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 7/7 50,736.00 674,064.00 1,528,064 1,528,064.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 7/7 115,968.00 246,432.00 673,432 673,432.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 4380 20954 ต.บางกุง้ 2 3 3 42.4 1,542.4 7,500 11,568,000 1 2 - - - 11,568,000.00 11,568,000.00 - 
โฉนด 6319 32128 ต.บางกุง้ 3 1 67.2 167.2 10,000 1,672,000 1 โรงงาน ตึก 3 990.00 58.24 6,000.00 5,940,000.00 33/56 3,326,400.00 2,613,600.00 3,587,294 3,587,294.12 0.40 

- - 2 คลงัสินคา้ ตึก 3 710.00 41.76 3,300.00 2,343,000.00 33/56 1,312,080.00 1,030,920.00 1,729,226 1,729,225.88 0.40 
โฉนด 1844 88626 ต.บางใบไม้ 4 2 2 90.7 1,090.7 4,000 4,362,800 - - - 4,362,800.00 4,362,800.00 0.30 
น.ส.3 160 92 ต.บางใบไม้ 4 4 2 24.0 1,824.0 200 364,800 - - - 364,800.00 364,800.00 0.30 
โฉนด 4119 123481 ต.บางใบไม้ 3 3 70.9 370.9 200 74,180 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 144.00 6,550.00 943,200.00 22/34 320,688.00 622,512.00 696,692.00 696,692.00 0.02 
โฉนด 76 2932 ต.บางกุง้ 3 1 1 22.4 522.4 10,000 5,224,000 1 โรงงาน ตึก 3 2,160.00 6,000.00 12,960,000.00 10/10 1,296,000.00 11,664,000.00 16,888,000.00 16,888,000.00 0.30 
โฉนด 55940 106877 ต.มะขามเต้ีย 2 1 35.7 135.7 10,000 1,357,000 1 บา้นแถว ตึก 2 74.10 6,750.00 500,175.00 7/7 35,012.25 465,162.75 1,822,162.75 1,822,162.75 0.02 
โฉนด 13194 24881 ต.มะขามเต้ีย 2 1 2 74.6 674.6 19,000 12,817,400 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 12,817,400.00 12,817,400.00 0.30 
โฉนด 6369 32692 ต.บางกุง้ 2 1 3 72.2 772.2 15,000 11,583,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 11,583,000.00 11,583,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

น.ส.3 176 175 ต.บางกุง้ 2 8 45.0 3,245.0 500 1,622,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,622,500.00 1,622,500.00 0.30 
โฉนด 6049 29984 ต.บางกุง้ 3 3 6.6 306.6 14,500 4,445,700 1 ตึกแถว ตึก 3 288.00 7,550.00 2,174,400.00 9/9 195,696.00 1,978,704.00 6,424,404.00 6,424,404.00 0.30 
โฉนด 5913 28450 ต.บางกุง้ 3 1 51.0 451.0 8,000 3,608,000 1 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 3 36.00 10.00 7,550.00 271,800.00 9/9 24,462.00 247,338.00 608,138 608,138.00 0.02 
- - 7 4 ห้อง ตึก 3 144.00 40.00 7,550.00 1,087,200.00 9/9 97,848.00 989,352.00 2,432,552 2,432,552.00 0.02 

โฉนด 11292 54502 ต.บางกุง้ 3 1 2 53.5 653.5 21,000 13,723,500 - - - 13,723,500.00 92,746,500.00- 0.30 
โฉนด 11293 54503 ต.บางกุง้ 3 1 47 5,070.0 21,000 106,470,000 - - - 106,470,000.00 106,470,000.00 0.30 
โฉนด 20544 126937 ต.บางกุง้ 2 24.6 24.6 21,000 516,600 เป็นทาง - - - 516,600.00 516,600.00 0.02 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 2138 12594 ต.บางกุง้ 4 53.1 53.1 8,000 424,800 - - - 424,800.00 424,800.00 0.30 
โฉนด 9926 46811 ต.บางกุง้ 3 17.0 17.0 30,000 510,000 1 ตึกแถว ตึก 2 100.00 71.43 7,550.00 755,000.00 17/24 181,200.00 573,800.00 938,086 938,085.71 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 28.57 7,550.00 302,000.00 17/24 96,640.00 205,360.00 351,074 351,074.29 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 22804 39189 ต.มะขามเต้ีย 1 1 400.0 4,500 1,800,000 - - - 1,800,000.00 1,800,000.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 35471 62600 ต.มะขามเต้ีย 2 36.7 36.7 25,000 917,500 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 50.00 7,550.00 845,600.00 8/8 67,648.00 777,952.00 1,236,702 1,236,702.00 - เ ปิดทะลุ

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 112.00 50.00 7,550.00 845,600.00 8/8 67,648.00 777,952.00 1,236,702 1,236,702.00 - ค ร่อม ฉ .

โฉนด 7243 3 - 37,500 - 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 27.00 5,550.00 149,850.00 15/20 29,970.00 119,880.00 119,880.00 119,880.00 0.30 
โฉนด 5926 35870 ต.บางกุง้ 2 21.0 21.0 14,500 304,500 1 บา้นแถว ตึก 2 39.00 6,750.00 263,250.00 5/5 13,162.50 250,087.50 554,587.50 554,587.50 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 5951 11291 ต.มะขามเต้ีย 2 73.7 73.7 15,000 1,105,500 คร่อม ฉ. - - - 1,105,500.00 1,105,500.00 - 
โฉนด 42049 78438 ต.มะขามเต้ีย 2 14.1 14.1 15,000 211,500 1 บา้นแถว ตึก 2 64.00 6,750.00 432,000.00 17/24 103,680.00 328,320.00 539,820.00 539,820.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 22177 38355 ต.มะขามเต้ีย 4 71.3 71.3 10,000 713,000 - - - 713,000.00 713,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 1270 9489 ต.บางกุง้ 2 1 73.9 173.9 4,000 695,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.25 6,550.00 630,437.50 26/42 264,783.75 365,653.75 1,061,253.75 1,061,253.75 - 

- - - - - - - 
โฉนด 58445 103507 ต.มะขามเต้ีย 2 20.7 20.7 40,000 828,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 32.00 28.57 7,550.00 241,600.00 5/5 12,080.00 229,520.00 466,091 466,091.43 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 80.00 71.43 7,550.00 604,000.00 5/5 30,200.00 573,800.00 1,165,229 1,165,228.57 - 
- - - - - - - 

โฉนด 42428 78892 ต.มะขามเต้ีย 2 17.7 17.7 16,500 292,050 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 20/30 217,440.00 507,360.00 799,410.00 799,410.00 0.02 
โฉนด 40968 73567 ต.มะขามเต้ีย 2 18.5 18.5 15,000 277,500 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 20/30 289,920.00 676,480.00 953,980.00 953,980.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 171 170 ต.ตลาด 4 70.7 70.7 60,000 4,242,000 - - - 4,242,000.00 4,242,000.00 0.30 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 2803 14400 ต.ตลาด 2 16.0 16.0 60,000 960,000 1 ตึกแถว ตึก 2 72.00 60.00 7,550.00 543,600.00 31/52 282,672.00 260,928.00 836,928 836,928.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 40.00 7,550.00 362,400.00 31/52 115,968.00 246,432.00 630,432 630,432.00 0.30 

โฉนด 9587 18407 ต.มะขามเต้ีย 3 16.3 16.3 40,000 652,000 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 24/38 183,616.00 299,584.00 625,584 625,584.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 24/38 154,624.00 328,576.00 654,576 654,576.00 0.30 

โฉนด 32209 55785 ต.มะขามเต้ีย 2 25.4 25.4 12,000 304,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 884,640.00 884,640.00 0.02 
โฉนด 9443 18263 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 40,000 644,000 1 ตึกแถว ตึก 2 104.00 86.67 7,550.00 785,200.00 10/10 78,520.00 706,680.00 1,264,813 1,264,813.33 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 16.00 13.33 7,550.00 120,800.00 10/10 38,656.00 82,144.00 168,011 168,010.67 0.30 
โฉนด 9569 18389 ต.มะขามเต้ีย 2 15.7 15.7 14,500 227,650 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 11/12 115,968.00 850,432.00 1,078,082.00 1,078,082.00 0.02 
โฉนด 19728 116074 ต.บางกุง้ 2 27.9 27.9 - 1 ตึกแถว ตึก 2 57.00 7,550.00 430,350.00 5/5 21,517.50 408,832.50 408,832.50 408,832.50 - 

- - - - - - - 
. โฉนด 3433 5676 ต.มะขามเต้ีย 2 49.6 49.6 15,000 744,000 1 บ้านเด่ียว ตึก/ไม้ 2 120.00 50.00 6,550.00 786,000.00 41/72 565,920.00 220,080.00 592,080 592,080.00 0.02 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก/ไม้ 2 120.00 50.00 6,550.00 786,000.00 41/72 565,920.00 220,080.00 592,080 592,080.00 0.02 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 48922 89152 ต.มะขามเต้ีย 1 1 3 24.3 724.3 4,000 2,897,200 - - - 2,897,200.00 2,897,200.00 - 
โฉนด 48953 89226 ต.มะขามเต้ีย 1 2 3 32.2 1,132.2 4,000 4,528,800 - - - 4,528,800.00 4,528,800.00 - 
โฉนด 48936 89209 ต.มะขามเต้ีย 1 3 68.5 368.5 4,000 1,474,000 - - - 1,474,000.00 1,474,000.00 - 
โฉนด 48945 89218 ต.มะขามเต้ีย 1 1 76.8 176.8 4,000 707,200 - - - 707,200.00 707,200.00 - 
โฉนด 48959 89040 ต.มะขามเต้ีย 2 1 2 23.6 623.6 30,000 18,708,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 6,550.00 262,000.00 15/20 52,400.00 209,600.00 18,917,600.00 18,917,600.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 11644 21389 ต.มะขามเต้ีย 4 81.4 81.4 12,000 976,800 - - - 976,800.00 976,800.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 564 1354 ต.มะขามเต้ีย 2 2 42.1 242.1 11,500 2,784,150 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 22/34 106,896.00 207,504.00 2,991,654.00 2,991,654.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 27759 47753 ต.มะขามเต้ีย 1 1 44.7 444.7 6,000 2,668,200 - - - 2,668,200.00 2,668,200.00 - 
โฉนด 50478 93855 ต.มะขามเต้ีย 1 2 1 60.0 960.0 3,750 3,600,000 - - - 3,600,000.00 3,600,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 1712 5239 ต.ตลาด 2 24.0 24.0 60,000 1,440,000 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 56.00 33.33 6,650.00 372,400.00 53/76 283,024.00 89,376.00 569,376 569,376.00 0.02 

- - 2 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 56.00 33.33 6,650.00 372,400.00 53/76 283,024.00 89,376.00 569,376 569,376.00 0.02 
- - 3 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 56.00 33.33 6,650.00 372,400.00 53/76 283,024.00 89,376.00 569,376 569,376.00 0.02 

โฉนด 383 305 ต.ตลาด 2 88.4 88.4 33,500 2,961,400 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 289,920.00 616,080.00 3,577,480.00 3,577,480.00 - 
โฉนด 7637 14927 ต.ตลาด 3 14.7 14.7 30,000 441,000 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 7,550.00 604,000.00 43/76 459,040.00 144,960.00 585,960.00 585,960.00 0.30 
โฉนด 29576 51489 ต.มะขามเต้ีย 3 25.7 25.7 46,500 1,195,050 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 25/40 434,880.00 652,320.00 1,847,370.00 1,847,370.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 9877 47590 ต.บางกุง้ 2 18.3 18.3 12,000 219,600 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 24/38 307,800.00 502,200.00 721,800.00 721,800.00 0.02 
โฉนด 12811 60210 ต.บางกุง้ 2 46.1 46.1 10,000 461,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 27/44 237,600.00 302,400.00 763,400.00 763,400.00 0.02 
โฉนด 14296 68257 ต.บางกุง้ 2 17.0 17.0 12,000 204,000 1 บา้นแถว ตึก 2 92.00 6,750.00 621,000.00 24/38 235,980.00 385,020.00 589,020.00 589,020.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 12636 23542 ต.มะขามเต้ีย 3 15.4 15.4 40,000 616,000 1 ตึกแถว ตึก 3 128.00 7,550.00 966,400.00 18/26 251,264.00 715,136.00 1,331,136.00 1,331,136.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 5926 10780 ต.มะขามเต้ีย 2 60.1 60.1 41,000 2,464,100 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 40/70 220,080.00 94,320.00 2,558,420.00 2,558,420.00 0.02 
โฉนด 44517 81827 ต.มะขามเต้ีย 2 36.4 36.4 10,000 364,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 26/42 136,080.00 187,920.00 551,920.00 551,920.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 49195 90030 ต.มะขามเต้ีย 2 1 87.3 187.3 9,350 1,751,255 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 6,550.00 157,200.00 8/8 12,576.00 144,624.00 1,895,879.00 1,895,879.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 34568 60025 ต.มะขามเต้ีย 2 31.5 31.5 12,000 378,000 1 ตึกแถว ตึก 2 104.00 7,550.00 785,200.00 24/38 298,376.00 486,824.00 864,824.00 864,824.00 - 
โฉนด 41187 74064 ต.มะขามเต้ีย 2 1 61.8 161.8 6,000 970,800 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 9/9 27,180.00 274,820.00 468,980 468,980.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 9/9 27,180.00 274,820.00 468,980 468,980.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 9/9 27,180.00 274,820.00 468,980 468,980.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 9/9 27,180.00 274,820.00 468,980 468,980.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 20.00 7,550.00 302,000.00 9/9 27,180.00 274,820.00 468,980 468,980.00 0.02 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 13589 27002 ต.มะขามเต้ีย 1 1 20.4 120.4 12,000 1,444,800 - - - 1,444,800.00 1,444,800.00 - 
โฉนด 18604 32052 ต.มะขามเต้ีย 2 2 99.1 299.1 40,000 11,964,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 7.50 7,550.00 362,400.00 35/60 217,440.00 144,960.00 1,042,260 1,042,260.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 7.50 7,550.00 362,400.00 35/60 217,440.00 144,960.00 1,042,260 1,042,260.00 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 96.00 15.00 7,550.00 724,800.00 35/60 434,880.00 289,920.00 2,084,520 2,084,520.00 - 
- - 4 2 ห้อง ตึก 2 192.00 30.00 7,550.00 1,449,600.00 35/60 869,760.00 579,840.00 4,169,040 4,169,040.00 - 
- - 5 โรงซ่อมรถ ตึก 3 64.00 10.00 5,550.00 355,200.00 35/60 213,120.00 142,080.00 1,338,480 1,338,480.00 0.02 
- - 6 โรงซ่อมรถ ตึก 2 64.00 10.00 5,550.00 355,200.00 35/60 213,120.00 142,080.00 1,338,480 1,338,480.00 0.30 
- - 7 โรงงาน ตึก 3 128.00 20.00 6,000.00 768,000.00 35/60 460,800.00 307,200.00 2,700,000 2,700,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 2650 13948 ต.บางกุง้ 4 25.3 25.3 4,000 101,200 - - - 101,200.00 101,200.00 0.30 
โฉนด 2649 13947 ต.บางกุง้ 4 47.9 47.9 10,000 479,000 - - - 479,000.00 479,000.00 0.30 
โฉนด 3348 15501 ต.บางกุง้ 4 45.0 45.0 8,000 360,000 - - - 360,000.00 360,000.00 0.30 
โฉนด 3349 15502 ต.บางกุง้ 4 45.0 45.0 8,000 360,000 - - - 360,000.00 360,000.00 0.30 
โฉนด 3349 15503 ต.บางกุง้ 4 44.9 44.9 8,000 359,200 - - - 359,200.00 359,200.00 0.30 
โฉนด 3350 15504 ต.บางกุง้ 4 44.9 44.9 8,000 359,200 - - - 359,200.00 359,200.00 0.30 
โฉนด 3341 15472 ต.บางกุง้ 4 57.7 57.7 8,000 461,600 - - - 461,600.00 461,600.00 0.30 
โฉนด 3319 15471 ต.บางกุง้ 4 44.8 44.8 8,000 358,400 - - - 358,400.00 358,400.00 0.30 
โฉนด 3318 7505 ต.บางกุง้ 4 1 44.9 144.9 7,000 1,014,300 - - - 1,014,300.00 1,014,300.00 0.30 
โฉนด 5321 26288 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 20,000 996,000 - - - 996,000.00 996,000.00 0.30 
โฉนด 3301 22907 ต.ตลาด 4 46.1 46.1 6,000 276,600 - - - 276,600.00 276,600.00 0.30 
โฉนด 4998 22908 ต.บางกุง้ 4 46.5 46.5 6,000 279,000 - - - 279,000.00 279,000.00 0.30 
โฉนด 9474 18294 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 40,000 644,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 26/42 190,260.00 262,740.00 584,740 584,740.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 26/42 144,960.00 308,040.00 630,040 630,040.00 0.30 
โฉนด 9474 19936 ต.มะขามเต้ีย 2 15.5 15.5 40,000 620,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 25/40 543,600.00 815,400.00 1,435,400.00 1,435,400.00 0.02 
โฉนด 10977 19935 ต.มะขามเต้ีย 2 15.5 15.5 40,000 620,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 25/40 543,600.00 815,400.00 1,435,400.00 1,435,400.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 60026 118844 ต.มะขามเต้ีย 2 3 83.7 383.7 35,000 13,429,500 1 อาคารพานิช ตึก 3 192.32 43.96 7,300.00 1,403,936.00 4/4 56,157.44 1,347,778.56 7,250,963 7,250,963.42 0.30 
- - 2 2 ห้อง ตึก 2 66.00 15.09 7,550.00 498,300.00 4/4 19,932.00 478,368.00 2,504,211 2,504,211.39 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.80 7.50 7,550.00 247,640.00 4/4 9,905.60 237,734.40 1,244,517 1,244,517.18 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.80 7.50 7,550.00 247,640.00 4/4 9,905.60 237,734.40 1,244,517 1,244,517.18 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 32.80 7.50 7,550.00 247,640.00 4/4 9,905.60 237,734.40 1,244,517 1,244,517.18 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 32.80 7.50 7,550.00 247,640.00 4/4 9,905.60 237,734.40 1,244,517 1,244,517.18 0.02 
- - 7 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 10.97 7,550.00 362,400.00 4/4 14,496.00 347,904.00 1,821,245 1,821,244.65 - 

โฉนด 61142 122703 ต.บางกุง้ 2 8 3 13.4 3,513.4 3,900 13,702,260 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 40.00 6,550.00 262,000.00 14/18 47,160.00 214,840.00 13,917,100.00 13,917,100.00 - 

ปีภาษี64.น1..หนา้ที ่ 66



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 17345 30020 ต.มะขามเต้ีย 2 12.7 12.7 15,000 190,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 34/58 420,384.00 304,416.00 494,916.00 494,916.00 - 
โฉนด 29024 50121 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 
โฉนด 4475 6985 ต.มะขามเต้ีย 4 62.2 62.2 8,000 497,600 - - - 497,600.00 497,600.00 0.30 
โฉนด 17350 30025 ต.มะขามเต้ีย 2 13.3 13.3 15,000 199,500 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 10/10 60,400.00 543,600.00 743,100.00 743,100.00 0.02 
โฉนด 16171 27559 ต.มะขามเต้ีย 2 14.9 14.9 15,000 223,500 1 ห้องแถว ตึก 2 40.00 6,650.00 266,000.00 8/8 21,280.00 244,720.00 468,220.00 468,220.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 3805 6118 ต.มะขามเต้ีย 2 15.6 15.6 12,000 187,200 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 21/32 463,872.00 985,728.00 1,172,928.00 1,172,928.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 6137 30367 ต.บางกุง้ 1 2 200.0 12,000 2,400,000 - - - 2,400,000.00 2,400,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 260 128 ต.ตลาด 3 51.8 51.8 60,000 3,108,000 1 ตึกแถว ตึก 3 77.00 33.33 7,550.00 581,350.00 28/46 267,421.00 313,929.00 1,349,929 1,349,929.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 77.00 33.33 7,550.00 581,350.00 28/46 267,421.00 313,929.00 1,349,929 1,349,929.00 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 77.00 33.33 7,550.00 581,350.00 28/46 267,421.00 313,929.00 1,349,929 1,349,929.00 0.30 

โฉนด 4654 67245 ต.ตลาด 3 1 25.4 125.4 140,000 17,556,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 15.79 7,550.00 1,449,600.00 36/62 898,752.00 550,848.00 3,322,848 3,322,848.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 192.00 15.79 7,550.00 1,449,600.00 36/62 898,752.00 550,848.00 3,322,848 3,322,848.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 192.00 15.79 7,550.00 1,449,600.00 36/62 898,752.00 550,848.00 3,322,848 3,322,848.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 3 320.00 26.32 7,550.00 2,416,000.00 36/62 1,497,920.00 918,080.00 5,538,080 5,538,080.00 0.30 
- - 5 ตึกแถว ตึก 3 320.00 26.32 7,550.00 2,416,000.00 36/62 1,497,920.00 918,080.00 5,538,080 5,538,080.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 19339 33005 ต.ตลาด 4 18.7 18.7 20,000 374,000 - - - 374,000.00 374,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 9896 19683 ต.มะขามเต้ีย 2 21.2 21.2 50,000 1,060,000 1 ตึกแถว ตึก 2 200.00 7,550.00 1,510,000.00 33/56 845,600.00 664,400.00 1,724,400.00 1,724,400.00 0.02 
โฉนด 2680 14344 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 20,000 320,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 83.33 7,550.00 604,000.00 44/76 459,040.00 144,960.00 411,627 411,626.67 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 16.00 16.67 7,550.00 120,800.00 44/76 38,656.00 82,144.00 135,477 135,477.33 0.30 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 29952 52452 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 25/40 289,920.00 434,880.00 674,880.00 674,880.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 40643 74254 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 23981 41324 ต.มะขามเต้ีย 4 54.3 54.3 6,000 325,800 - - - 325,800.00 325,800.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 41502 76944 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 30,000 540,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 18/26 94,224.00 268,176.00 538,176 538,176.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 18/26 115,968.00 246,432.00 516,432 516,432.00 0.30 

โฉนด 58118 113598 ต.มะขามเต้ีย 2 76.0 76.0 15,000 1,140,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550.00 917,000.00 7/7 64,190.00 852,810.00 1,992,810.00 1,992,810.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 5254 27761 ต.บางกุง้ 4 49.9 49.9 6,000 299,400 - - - 299,400.00 299,400.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 6329 34737 ต.บางกุง้ 2 99.7 99.7 10,000 997,000 1 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 - 
- - 2 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 0.02 
- - 6 บา้นแถว ตึก 2 24.50 9.92 6,750.00 165,375.00 31/52 85,995.00 79,380.00 178,273 178,272.71 0.02 
- - 7 4 ห้อง ตึก 2 100.00 40.49 6,750.00 675,000.00 31/52 351,000.00 324,000.00 727,644 727,643.72 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 1081 2390 ต.มะขามเต้ีย 2 93.0 93.0 4,000 372,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 6,550.00 733,600.00 13/16 117,376.00 616,224.00 988,224.00 988,224.00 - 
โฉนด 6493 12124 ต.มะขามเต้ีย 2 99.3 99.3 12,000 1,191,600 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 1,191,600.00 1,191,600.00 - 
โฉนด 1080 2389 ต.มะขามเต้ีย 1 1 91.8 191.8 12,000 2,301,600 - - - 2,301,600.00 2,301,600.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 51639 97177 ต.มะขามเต้ีย 2 55.3 55.3 15,000 829,500 1 ตึกแถว ตึก 2 50.00 7,550.00 377,500.00 12/14 52,850.00 324,650.00 1,154,150.00 1,154,150.00 - 
โฉนด 51634 97172 ต.มะขามเต้ีย 4 1 38.8 138.8 8,000 1,110,400 - - - 1,110,400.00 1,110,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 6416 32816 ต.บางกุง้ 1 1 9.7 109.7 1,500 164,550 - - - 164,550.00 164,550.00 - 
โฉนด 19927 118336 ต.บางกุง้ 1 2 7.9 207.9 1,500 311,850 - - - 311,850.00 311,850.00 - 

- - - - - - - 
น.ส.3 196 517 ต.บางกุง้ 4 1 94.0 494.0 500 247,000 - - - 247,000.00 247,000.00 0.30 
โฉนด 1780 5694 ต.ตลาด 2 23.1 23.1 37,500 866,250 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 37/64 463,872.00 260,928.00 1,127,178.00 1,127,178.00 0.02 
โฉนด 1781 5695 ต.ตลาด 2 20.6 20.6 37,500 772,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 37/64 463,872.00 260,928.00 1,033,428.00 1,033,428.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 6795 35732 ต.บางกุง้ 4 50.4 50.4 5,000 252,000 - - - 252,000.00 252,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 41096 73896 ต.มะขามเต้ีย 2 20.4 20.4 15,000 306,000 บา้นแถว ตึก 2 51.75 6,750.00 349,312.50 20/30 104,793.75 244,518.75 550,518.75 550,518.75 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 21297 73896 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18561 18561 ต.มะขามเต้ีย 2 27.5 27.5 10,000 275,000 1 บา้นแถว ตึก 2 144.00 6,750.00 972,000.00 28/46 447,120.00 524,880.00 799,880.00 799,880.00 - 
โฉนด 9470 18290 ต.มะขามเต้ีย 2 16.2 16.2 40,000 648,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 13/16 154,624.00 811,776.00 1,459,776.00 1,459,776.00 0.30 
โฉนด 17945 30973 ต.มะขามเต้ีย 4 97.9 97.9 6,000 587,400 - - - 587,400.00 587,400.00 0.30 
โฉนด 53498 101982 ต.มะขามเต้ีย 4 61.0 61.0 4,000 244,000 - - - 244,000.00 244,000.00 0.30 
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- - - - - - - 
โฉนด 25221 43200 ต.มะขามเต้ีย 4 75.7 75.7 10,000 757,000 - - - 757,000.00 757,000.00 0.30 
โฉนด 4620 8388 ต.มะขามเต้ีย 4 60.3 60.3 10,000 603,000 - - - 603,000.00 603,000.00 0.30 
โฉนด 14630 25257 ต.มะขามเต้ีย 4 82.8 82.8 10,000 828,000 - - - 828,000.00 828,000.00 0.30 
โฉนด 13604 26570 ต.มะขามเต้ีย 2 19.4 19.4 50,000 970,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 70.00 25.00 7,550.00 528,500.00 17/24 126,840.00 401,660.00 644,160 644,160.00 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-4 ตึก 2 210.00 75.00 7,550.00 1,585,500.00 17/24 380,520.00 1,204,980.00 1,932,480 1,932,480.00 - 
โฉนด 104 942 ต.มะขามเต้ีย 2 88.5 88.5 41,000 3,628,500 1 ตึกแถว ตึก 2 648.00 7,550.00 4,892,400.00 36/62 3,033,288.00 1,859,112.00 5,487,612.00 5,487,612.00 0.02 
โฉนด 18529 31809 ต.มะขามเต้ีย 2 18.2 18.2 15,000 273,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 7,550.00 1,026,800.00 15/20 205,360.00 821,440.00 1,094,440.00 1,094,440.00 0.02 
โฉนด 18530 31810 ต.มะขามเต้ีย 2 25.3 25.3 15,000 379,500 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 7,550.00 1,026,800.00 15/20 205,360.00 821,440.00 1,200,940.00 1,200,940.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 11381 22159 ต.มะขามเต้ีย 1 49.6 49.6 30,000 1,488,000 - - - 1,488,000.00 1,488,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 21126 35492 ต.มะขามเต้ีย 4 36.2 36.2 12,000 434,400 - - - 434,400.00 434,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 5663 25867 ต.บางกุง้ 4 25.2 25.2 8,000 201,600 - - - 201,600.00 201,600.00 0.30 
โฉนด 5664 25868 ต.บางกุง้ 4 25.2 25.2 8,000 201,600 - - - 201,600.00 201,600.00 0.30 
โฉนด 5665 25869 ต.บางกุง้ 4 25.2 25.2 8,000 201,600 - - - 201,600.00 201,600.00 0.30 
โฉนด 3697 5976 ต.มะขามเต้ีย 2 37.4 37.4 20,000 748,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 18/26 163,488.00 465,312.00 1,213,312.00 1,213,312.00 - 
โฉนด 29181 50765 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 บา้นแถว ตึก 3 136.00 6,750.00 918,000.00 26/42 385,560.00 532,440.00 772,440.00 772,440.00 0.02 
โฉนด 16962 30669 ต.มะขามเต้ีย 2 17.6 17.6 15,000 264,000 1 บา้นแถว ตึก 3 136.00 6,750.00 918,000.00 8/8 73,440.00 844,560.00 1,108,560.00 1,108,560.00 0.02 
โฉนด 9388 18165 ต.มะขามเต้ีย 2 50.1 50.1 12,000 601,200 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 13.6 7,550.00 302,000.00 2/2 6,040.00 295,960.00 377,903.56 377,903.56 0.02 
โฉนด 9389 18166 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 12,000 600,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 16.70 7,550.00 302,000.00 2/2 96,640.00 205,360.00 305,569 305,568.77 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 28.00 11.69 6,750.00 189,000.00 2/2 3,780.00 185,220.00 255,366 255,366.14 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 28.00 11.69 6,750.00 189,000.00 2/2 3,780.00 185,220.00 255,366 255,366.14 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 31.50 13.15 6,750.00 212,625.00 2/2 4,252.50 208,372.50 287,287 287,286.91 0.02 
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- - 5 บา้นแถว ตึก 2 28.00 11.69 6,750.00 189,000.00 2/2 3,780.00 185,220.00 255,366 255,366.14 0.02 
- - 6 บา้นแถว ตึก 2 28.00 11.69 6,750.00 189,000.00 2/2 3,780.00 185,220.00 255,366 255,366.14 0.02 
- - 7 2 ห้อง ตึก 2 56.00 23.38 6,750.00 378,000.00 2/2 7,560.00 370,440.00 510,732 510,732.28 0.02 

โฉนด 9387 18164 ต.มะขามเต้ีย 2 50.1 50.1 12,000 601,200 1 บา้นแถว ตึก 2 31.50 13.64 6,750.00 212,625.00 3/3 68,040.00 144,585.00 226,567 226,566.82 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 2 28.00 12.12 6,750.00 189,000.00 3/3 60,480.00 128,520.00 201,393 201,392.73 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 28.00 12.12 6,750.00 189,000.00 3/3 60,480.00 128,520.00 201,393 201,392.73 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 31.50 13.64 6,750.00 212,625.00 3/3 68,040.00 144,585.00 226,567 226,566.82 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 28.00 12.12 6,750.00 189,000.00 3/3 60,480.00 128,520.00 201,393 201,392.73 0.02 
- - 6 บา้นแถว ตึก 2 28.00 12.12 6,750.00 189,000.00 3/3 60,480.00 128,520.00 201,393 201,392.73 0.02 
- - 7 2 ห้อง ตึก 2 56.00 24.24 6,750.00 378,000.00 3/3 120,960.00 257,040.00 402,785 402,785.45 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 309 3952 ต.มะขามเต้ีย 4 54.7 54.7 8,000 437,600 - - - 437,600.00 437,600.00 0.30 
โฉนด 242 25746 ต.มะขามเต้ีย 4 22.5 22.5 15,000 337,500 - - - 337,500.00 337,500.00 0.30 
โฉนด 217 33481 ต.ตลาด 3 17.7 17.7 40,000 708,000 1 ตึกแถว ตึก 2 175.50 75.00 7,550.00 1,325,025.00 18/26 344,506.50 980,518.50 1,511,519 1,511,518.50 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 58.50 25.00 7,550.00 441,675.00 18/26 114,835.50 326,839.50 503,840 503,839.50 0.02 
โฉนด 15 3006 ต.ตลาด 2 19.1 19.1 40,000 764,000 1 ตึกแถว ตึก 2 234.00 7,550.00 1,766,700.00 18/26 459,342.00 1,307,358.00 2,071,358.00 2,071,358.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 34281 60272 ต.มะขามเต้ีย 2 1 86.5 486.5 12,000 5,838,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 21/32 125,760.00 267,240.00 6,105,240.00 6,105,240.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 34145 62423 ต.มะขามเต้ีย 1 1 2 23.7 623.7 500 311,850 - - - 311,850.00 311,850.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 662 1833 ต.มะขามเต้ีย 2 2 24.1 224.1 21,000 4,706,100 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 34/58 729,408.00 528,192.00 5,234,292.00 5,234,292.00 - 
โฉนด 2829 4738 ต.มะขามเต้ีย 2 48.1 48.1 20,000 962,000 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 30/50 241,600.00 241,600.00 722,600 722,600.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 64.00 50.00 7,550.00 483,200.00 30/50 154,624.00 328,576.00 809,576 809,576.00 0.02 
- - - - - - - 
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โฉนด 8138 16363 ต.มะขามเต้ีย 2 66.4 66.4 15,000 996,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 336.00 6,550.00 2,200,800.00 35/60 1,320,480.00 880,320.00 1,876,320.00 1,876,320.00 - 
โฉนด 8139 16364 ต.มะขามเต้ีย 2 65.0 65.0 15,000 975,000 คร่อม ฉ. ตึก - - - 975,000.00 975,000.00 - 
โฉนด 7551 38073 ต.บางกุง้ 3 21.3 21.3 25,000 532,500 1 ตึกแถว ตึก 3 126.00 7,550.00 951,300.00 33/56 532,728.00 418,572.00 951,072.00 951,072.00 0.30 
โฉนด 1043 9219 ต.บางกุง้ 3 25.0 25.0 25,000 625,000 1 ตึกแถว ตึก 3 189.00 7,550.00 1,426,950.00 33/56 799,092.00 627,858.00 1,252,858.00 1,252,858.00 0.30 
โฉนด 8141 16366 ต.มะขามเต้ีย 4 62.3 62.3 15,000 934,500 - - - 934,500.00 934,500.00 0.30 
โฉนด 15066 26131 ต.มะขามเต้ีย 4 45.0 45.0 10,000 450,000 - - - 450,000.00 450,000.00 0.30 
โฉนด 15053 26118 ต.มะขามเต้ีย 4 72.0 72.0 10,000 720,000 - - - 720,000.00 720,000.00 0.30 
โฉนด 3228 15289 บางกุง้ 4 47.1 47.1 10,000 471,000 - - - 471,000.00 471,000.00 0.30 
โฉนด 18898 32450 ต.มะขามเต้ีย 4 1 49.9 149.9 6,000 899,400 - - - 899,400.00 899,400.00 0.30 
โฉนด 18890 32442 ต.มะขามเต้ีย 4 1 49.9 149.9 6,000 899,400 - - - 899,400.00 899,400.00 0.30 
โฉนด 17177 29795 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 
โฉนด 11031 20391 ต.มะขามเต้ีย 4 49.6 49.6 8,000 396,800 - - - 396,800.00 396,800.00 0.30 
โฉนด 9087 18654 ต.มะขามเต้ีย 4 1 32.5 132.5 6,000 795,000 - - - 795,000.00 795,000.00 0.30 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 58130 113642 ต.มะขามเต้ีย 2 26.0 26.0 30,000 780,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 7/7 76,104.00 1,011,096.00 1,791,096.00 1,791,096.00 0.02 
โฉนด 58129 113641 ต.มะขามเต้ีย 2 26.1 26.1 30,000 783,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 7/7 76,104.00 1,011,096.00 1,794,096.00 1,794,096.00 0.02 

- - - - - - - - 
โฉนด 51588 97107 ต.มะขามเต้ีย 2 68.0 68.0 12,000 816,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 11/12 55,020.00 403,480.00 1,219,480.00 1,219,480.00 - 

- - - - - - - - 
โฉนด 4399 18609 ต.มะขามเต้ีย 4 44.0 44.0 12,000 528,000 - - - 528,000.00 528,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 27291 48697 ต.มะขามเต้ีย 5 1 7.0 107.0 12,000 1,284,000 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 20.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 462,000 462,000.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 40.00 20.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 462,000 462,000.00 - 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 40.00 20.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 462,000 462,000.00 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 40.00 20.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 462,000 462,000.00 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 40.00 20.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 462,000 462,000.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 1036 2448 ต.มะขามเต้ีย 4 88.5 88.5 10,000 885,000 - - - 885,000.00 885,000.00 0.30 
โฉนด 11128 20924 ต.มะขามเต้ีย 2 32.4 32.4 41,000 1,328,400 1 บา้นแถว ตึก 2 240.00 6,750.00 1,620,000.00 11/12 194,400.00 1,425,600.00 1,425,600 1,425,600.00 - 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 355 7003 ต.บางกุง้ 2 1 73.3 173.3 30,000 5,199,000 1 ตึกแถว ตึก 2 76.00 7,550.00 573,800.00 29/48 275,424.00 298,376.00 5,497,376.00 5,497,376.00 - 
โฉนด 357 7004 ต.บางกุง้ 2 27.7 27.7 15,000 415,500 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 415,500.00 415,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 2237 3971 ต.มะขามเต้ีย 5 1 17.3 117.3 37,500 4,398,750 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 138.00 92.00 6,550.00 903,900.00 58/76 686,964.00 216,936.00 4,263,786 4,263,786.00 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 12.00 8.00 6,550.00 78,600.00 7/7 5,502.00 73,098.00 424,998 424,998.00 0.30 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 15778 23774 ต.มะขามเต้ีย 4 64.1 64.1 8,000 512,800 - - - 512,800.00 512,800.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 766 8707 ต.บางกุง้ 1 1 24.2 124.2 10,500 1,304,100 - - - 1,304,100.00 1,304,100.00 - 
โฉนด 10638 50479 ต.บางกุง้ 1 1 20.9 120.9 10,500 1,269,450 - - - 1,269,450.00 1,269,450.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 30309 53260 ต.มะขามเต้ีย 5 19.8 19.8 40,000 792,000 1 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 27/44 159,456.00 202,944.00 466,944 466,944.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 27/44 318,912.00 405,888.00 933,888 933,888.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 1669 4768 ต.ตลาด 2 1 52.9 152.9 20,000 3,058,000 1 บา้นแถว ตึก 2 224.00 6,750.00 1,512,000.00 26/42 635,040.00 876,960.00 3,934,960.00 3,934,960.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 4367 18711 ต.บางกุง้ 4 51.9 51.9 6,000 311,400 - - - 311,400.00 311,400.00 0.30 
โฉนด 4368 18712 ต.บางกุง้ 4 50.7 50.7 6,000 304,200 - - - 304,200.00 304,200.00 0.30 
โฉนด 12778 23218 ต.มะขามเต้ีย 2 17.4 17.4 20,000 348,000 1 บา้นแถว ตึก 2 99.00 6,750.00 668,250.00 39/68 454,410.00 213,840.00 561,840.00 561,840.00 - 

- - - - - - - 
น.ส.3 59 785 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 500 25,000 - - - 25,000.00 25,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 39097 65801 ต.มะขามเต้ีย 2 16.6 16.6 8,000 132,800 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550.00 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 487,952.00 487,952.00 0.02 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 11915 21648 ต.มะขามเต้ีย 3 16.0 16.0 25,000 400,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 16.00 13.33 7,550.00 120,800.00 19/28 33,824.00 86,976.00 140,309 140,309.33 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 104.00 86.67 7,550.00 785,200.00 19/28 219,856.00 565,344.00 912,011 912,010.67 - 
- - 

โฉนด 3703 32197 ต.ตลาด 2 14.3 14.3 30,000 429,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,153,800.00 1,153,800.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 26392 24816 ต.มะขามเต้ีย 3 16.2 16.2 40,000 648,000 1 ตึกแถว ตึก 3 256.00 7,550.00 1,932,800.00 26/42 811,776.00 1,121,024.00 1,769,024.00 1,769,024.00 0.30 
โฉนด 2557 12951 ต.มะขามเต้ีย 3 19.1 19.1 18,000 343,800 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 11/12 130,464.00 956,736.00 1,300,536.00 1,300,536.00 0.30 
โฉนด 16322 27919 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3.8 103.8 18,500 1,920,300 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.00 6,550.00 825,300.00 10/10 82,530.00 742,770.00 2,663,070.00 2,663,070.00 - 
โฉนด 32366 55801 ต.มะขามเต้ีย 3 16.3 16.3 15,000 244,500 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 10/10 108,720.00 978,480.00 1,222,980.00 1,222,980.00 0.30 
โฉนด 31834 55294 ต.มะขามเต้ีย 3 15.8 15.8 15,000 237,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 10/10 108,720.00 978,480.00 1,215,480.00 1,215,480.00 0.30 
โฉนด 43 1083 ต.มะขามเต้ีย 4 1 68.7 168.7 30,000 5,061,000 1 โรงจอดรถ โครง 2 48.00 2,500.00 120,000.00 2/2 38,400.00 81,600.00 5,142,600.00 5,142,600.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 21206 36154 ต.มะขามเต้ีย 5 2 51.0 851.0 11,000 9,361,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 45.45 6,550.00 786,000.00 14/18 141,480.00 644,520.00 4,899,520 4,899,520.00 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 18.18 6,550.00 314,400.00 14/18 56,592.00 257,808.00 1,959,808 1,959,808.00 0.02 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 36.36 6,550.00 628,800.00 14/18 113,184.00 515,616.00 3,919,616 3,919,616.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 11168 53933 ต.บางกุง้ 3 56.7 56.7 30,000 1,701,000 1 ตึกแถว ตึก 3 126.00 3,500.00 441,000.00 4/4 17,640.00 423,360.00 2,124,360.00 2,124,360.00 0.30 
โฉนด 11170 53935 ต.บางกุง้ 2 73.1 73.1 12,000 877,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 77.00 6,550.00 504,350.00 12/14 70,609.00 433,741.00 1,310,941.00 1,310,941.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 3244 5425 ต.มะขามเต้ีย 3 1 83.7 483.7 15,000 7,255,500 1 โรงจอดรถ โรง 2 352.00 2,500.00 880,000.00 2/2 17,600.00 862,400.00 8,117,900.00 8,117,900.00 0.30 
โฉนด 20223 34180 ต.มะขามเต้ีย 2 2 38.7 238.7 15,000 3,580,500 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 6 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 404,981.25 404,981.25 0.02 
- - 8 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 181,200.00 181,200.00 0.02 
- - 9 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 181,200.00 181,200.00 0.02 
- - 10 ตึกแถว ตึก 2 40.00 6.250 7,550.00 302,000.00 25/40 120,800.00 181,200.00 181,200.00 181,200.00 0.02 
- - 11 6 ห้อง ตึก 2 240.00 37.500 7,550.00 1,812,000.00 25/40 724,800.00 1,087,200.00 1,087,200.00 1,087,200.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 9695 19393 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3 90.7 790.7 7,500 5,930,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 9/9 70,740.00 715,260.00 6,645,510.00 6,645,510.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 26433 44905 ต.มะขามเต้ีย 4 1 14.8 414.8 12,000 4,977,600 - - - 4,977,600.00 4,977,600.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 749 1496 ต.มะขามเต้ีย 5 1 29.5 429.5 19,500 8,375,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 288.00 24.24 6,550.00 1,886,400.00 26/42 792,288.00 1,094,112.00 3,124,476 3,124,475.64 - 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 600.00 50.51 7,550.00 4,530,000.00 11/12 543,600.00 3,986,400.00 8,216,324 8,216,324.24 0.02 

3 ตึกแถว ตึก 3 300.00 25.25 7,550.00 2,265,000.00 11/12 724,800.00 1,540,200.00 3,655,162 3,655,162.12 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 2271 4008 ต.มะขามเต้ีย 3 1 8.3 108.3 34,000 3,680,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 352.20 6,550.00 2,306,910.00 37/64 1,476,422.40 830,487.60 4,510,987.60 4,510,987.60 0.30 
- - 

โฉนด 47500 86864 ต.มะขามเต้ีย 4 60.7 60.7 6,000 364,200 - - - 364,200.00 364,200.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 15574 79915 ต.บางกุง้ 1 2 2.0 802.0 3,000 2,406,000 - - - 2,406,000.00 2,406,000.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 27089 46054 ต.มะขามเต้ีย 2 1 74.2 174.2 18,000 3,135,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 27/44 276,672.00 352,128.00 3,487,728.00 3,487,728.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 17271 28745 ต.มะขามเต้ีย 88.2 88.2 15,000 1,323,000 เป็นทาง - - - 1,323,000.00 1,323,000.00 0.02 
โฉนด 7223 13826 ต.มะขามเต้ีย 2 4 33.6 1,633.6 15,000 24,504,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 8.86 7,550.00 1,359,000.00 26/42 570,780.00 788,220.00 2,959,274.40 2,959,274.40 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 31 ห้อง ตึก 2 1,116.00 54.86 7,550.00 8,425,800.00 26/42 3,538,836.00 4,886,964.00 18,329,858.40 18,329,858.40 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 180.00 8.85 7,550.00 1,359,000.00 26/42 570,780.00 788,220.00 2,956,824.00 2,956,824.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 180.00 8.85 7,550.00 1,359,000.00 26/42 570,780.00 788,220.00 2,956,824.00 2,956,824.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 180.00 8.85 7,550.00 1,359,000.00 26/42 570,780.00 788,220.00 2,956,824.00 2,956,824.00 0.02 
- - 6 11 ห้อง ตึก 2 198.00 9.73 7,550.00 1,494,900.00 26/42 627,858.00 867,042.00 3,251,281.20 3,251,281.20 0.02 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 15000 73752 ต.บางกุง้ 1 1 28.5 128.5 6,000 771,000 - - - 771,000.00 771,000.00 - 
โฉนด 15003 73755 ต.บางกุง้ 1 2 45.9 245.9 1,500 368,850 - - - 368,850.00 368,850.00 - 
โฉนด 10046 47698 ต.บางกุง้ 2 2 62.9 262.9 4,000 1,051,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 35.00 6,550.00 229,250.00 18/26 59,605.00 169,645.00 1,221,245.00 1,221,245.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 4097 44431 ต.ตลาด 5 20.9 20.9 40,500 846,450 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 60.00 33.33 7,550.00 453,000.00 27/44 199,320.00 253,680.00 535,830 535,830.00 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 120.00 66.67 7,550.00 906,000.00 27/44 398,640.00 507,360.00 1,071,660 1,071,660.00 - 
- - 

- 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 4147 17806 ต.บางกุง้ 4 42.2 42.2 6,000 253,200 - - - 253,200.00 253,200.00 0.30 
โฉนด 4148 17807 ต.บางกุง้ 4 41.9 41.9 6,000 251,400 - - - 251,400.00 251,400.00 0.30 
โฉนด 32617 56726 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 24/38 275,424.00 449,376.00 689,376.00 689,376.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 12047 19145 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 12,000 594,000 - - - 594,000.00 594,000.00 0.30 
โฉนด 10245 19143 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 12,000 594,000 - - - 594,000.00 594,000.00 0.30 

ปีภาษี64.น1..หนา้ที ่ 77



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 10243 19141 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 12,000 594,000 - - - 594,000.00 594,000.00 0.30 
โฉนด 10241 19139 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 12,000 594,000 - - - 594,000.00 594,000.00 0.30 
โฉนด 8364 16742 ต.มะขามเต้ีย 2 50.6 50.6 12,000 607,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550.00 943,200.00 9/9 84,888.00 858,312.00 1,465,512.00 1,465,512.00 - 
โฉนด 8365 16743 ต.มะขามเต้ีย 2 50.5 50.5 12,000 606,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 606,000.00 606,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 6669 34304 ต.บางกุง้ 2 19.7 19.7 37,500 738,750 1 ตึกแถว ตึก 2 150.00 71.43 7,550.00 1,132,500.00 8/8 90,600.00 1,041,900.00 1,569,579 1,569,578.57 0.02 

- - 2 การคา้ ตึก 3 60.00 28.57 7,550.00 453,000.00 8/8 36,240.00 416,760.00 627,831 627,831.43 0.30 
โฉนด 6668 34303 ต.บางกุง้ 2 20.6 20.6 37,500 772,500 1 ตึกแถว ตึก 2 150.00 71.43 7,550.00 1,132,500.00 8/8 90,600.00 1,041,900.00 1,593,686 1,593,685.71 0.02 

- - 2 การคา้ ตึก 3 60.00 28.57 7,550.00 453,000.00 8/8 36,240.00 416,760.00 637,474 637,474.29 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 27815 47772 ต.มะขามเต้ีย 2 1 48.5 148.5 12,000 1,782,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 15/20 104,800.00 419,200.00 2,201,200.00 2,201,200.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 39566 69984 ต.มะขามเต้ีย 2 83.0 83.0 15,000 1,245,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 20/30 188,640.00 440,160.00 1,685,160.00 1,685,160.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 3672 53614 ต.บางกุง้ 4 43.7 43.7 10,000 437,000 - - - 437,000.00 437,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 5435 8240 ต.มะขามเต้ีย 2 3 1 14.4 1,314.4 15,000 19,716,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 108.00 6,550.00 707,400.00 3/3 21,222.00 686,178.00 686,178.00 686,178.00 - 
โฉนด 8942 17487 ต.มะขามเต้ีย 3 1 25.0 125.0 15,000 1,875,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 96.00 25.13 7,550.00 724,800.00 3/3 21,744.00 703,056.00 1,174,260 1,174,260.19 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 286.00 74.87 7,550.00 2,159,300.00 2/2 43,186.00 2,116,114.00 3,519,910 3,519,909.81 0.30 
- - 3 โรงจอดรถ โครง 3 624.00 62.02 2,500.00 1,560,000.00 3/3 46,800.00 1,513,200.00 2,676,075 2,676,075.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 2342 4084 ต.มะขามเต้ีย 4 1 38.4 138.4 10,000 1,384,000 - - - 1,384,000.00 1,384,000.00 0.30 
โฉนด 56685 109306 ต.มะขามเต้ีย 3 21.0 21.0 70,000 1,470,000 1 ตึกแถว ตึก 3 120.00 7,550.00 906,000.00 9/9 81,540.00 824,460.00 2,294,460.00 2,294,460.00 0.30 
โฉนด 1571 4217 ต.ตลาด 2 15.2 15.2 10,000 152,000 1 ตึกแถว ตึก 2 292.00 90.12 7,550.00 2,204,600.00 26/42 925,932.00 1,278,668.00 1,415,656 1,415,655.65 0.02 

- - 2 การคา้ ตึก 3 32.00 9.88 7,550.00 241,600.00 26/42 101,472.00 140,128.00 155,140 155,140.35 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 1570 4216 ต.ตลาด 2 18.8 18.8 12,000 225,600 1 ตึกแถว ตึก 2 220.00 87.30 7,550.00 1,661,000.00 26/42 697,620.00 963,380.00 1,160,332 1,160,332.38 0.02 
- - 2 การคา้ ตึก 3 32.00 12.70 7,550.00 241,600.00 26/42 101,472.00 140,128.00 168,776 168,775.62 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 1710 3203 ต.มะขามเต้ีย 4 1 8.9 108.9 15,000 1,633,500 - - - 1,633,500.00 1,633,500.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 24107 42173 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 80,000 3,976,000 - - - 3,976,000.00 3,976,000.00 0.30 
โฉนด 24106 42174 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 80,000 3,976,000 - - - 3,976,000.00 3,976,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 1956 6968 ต.ตลาด 2 39.2 39.2 60,000 2,352,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 66.00 6,550.00 432,300.00 64/76 328,548.00 103,752.00 2,455,752.00 2,455,752.00 - 
โฉนด 4937 7441 ต.มะขามเต้ีย 4 1 19.3 119.3 15,000 1,789,500 - - - 1,789,500.00 1,789,500.00 0.30 

- - - - - - - 

โฉนด 1724 3217 ต.มะขามเต้ีย 4 2 14.5 214.5 8,000 1,716,000 - - - 1,716,000.00 1,716,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 12990 23048 ต.มะขามเต้ีย 2 68.5 68.5 10,000 685,000 ทางเขา้บา้น - - - 685,000.00 685,000.00 0.02 
โฉนด 1297 27285 ต.มะขามเต้ีย 2 54.0 54.0 12,000 648,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 138.00 6,550.00 903,900.00 28/46 415,794.00 488,106.00 1,136,106.00 1,136,106.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 32024 58341 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 4,000 198,000 4 - - - 198,000.00 198,000.00 0.30 
โฉนด 1211 2438 ต.มะขามเต้ีย 2 99.4 99.4 30,000 2,982,000 1 ตึกแถว ตึก 2 384.00 63.16 7,550.00 2,899,200.00 28/46 1,333,632.00 1,565,568.00 3,448,936 3,448,936.42 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 112.00 18.42 7,550.00 845,600.00 28/46 388,976.00 456,624.00 1,005,940 1,005,939.79 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 112.00 18.42 7,550.00 845,600.00 28/46 388,976.00 456,624.00 1,005,940 1,005,939.79 0.30 

โฉนด 26309 45599 ต.มะขามเต้ีย 3 29.1 29.1 37,500 1,091,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 1 24.00 50.00 6,550.00 157,200.00 28/46 72,312.00 84,888.00 630,513 630,513.00 0.02 
2 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 50.00 6,550.00 157,200.00 28/46 72,312.00 84,888.00 630,513 630,513.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 21972 37204 ต.มะขามเต้ีย 4 47.5 47.5 12,000 570,000 - - - 570,000.00 570,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 2650 28064 ต.มะขามเต้ีย 2 12.0 12.0 15,000 180,000 - - - 180,000.00 180,000.00 - 
โฉนด 1459 2875 ต.มะขามเต้ีย 2 64.1 64.1 15,000 961,500 - - - 961,500.00 961,500.00 - ส่วนตัว

โฉนด 2249 13739 ต.ตลาด 2 2 38.0 238.0 31,000 7,378,000 เป็นทาง - - - 7,378,000.00 7,378,000.00 0.02 
โฉนด 722 647 ต.ตลาด 3 73.9 73.9 20,000 1,478,000 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 1,478,000.00 1,478,000.00 0.30 
โฉนด 8857 17289 ต.มะขามเต้ีย 4 50.6 50.6 15,000 759,000 - - - 759,000.00 759,000.00 0.30 
โฉนด 53826 102438 ต.มะขามเต้ีย 4 2 200.0 6,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 0.30 
โฉนด 3268 5462 ต.มะขามเต้ีย 4 73.1 73.1 15,000 1,096,500 - - - 1,096,500.00 1,096,500.00 0.30 
โฉนด 882 484 ต.ตลาด 3 1 56.8 156.8 87,500 13,720,000 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 13,720,000.00 13,720,000.00 0.30 
โฉนด 1460 2876 ต.มะขามเต้ีย 2 67.6 67.6 15,000 1,014,000 1 โรงจอดรถ โรง 2 60.00 2,500.00 150,000.00 4/4 6,000.00 144,000.00 1,158,000.00 1,158,000.00 - 
โฉนด 1326 2496 ต.มะขามเต้ีย 3 1 6.1 106.1 15,000 1,591,500 1 โรงจอดรถ โรง 3 100.00 50.00 2,500.00 250,000.00 4/4 10,000.00 240,000.00 1,035,750 1,035,750.00 0.30 

- - 2 โรงจอดรถ โรง 3 100.00 50.00 2,500.00 250,000.00 4/4 10,000.00 240,000.00 1,035,750 1,035,750.00 0.30 
โฉนด 1453 2869 ต.มะขามเต้ีย 2 56.4 56.4 15,000 846,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 56/76 955,776.00 301,824.00 1,147,824.00 1,147,824.00 - 
โฉนด 1451 2867 ต.มะขามเต้ีย 2 52.3 52.3 15,000 784,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 224.00 6,550.00 1,467,200.00 54/76 1,115,072.00 352,128.00 1,136,628.00 1,136,628.00 0.02 
โฉนด 1776 3301 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 15,000 270,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 33/56 440,160.00 345,840.00 615,840.00 615,840.00 0.02 
โฉนด 4968 90077 ต.ตลาด 2 18.0 18.0 10,000 180,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 176.00 6,550.00 1,152,800.00 38/66 760,848.00 391,952.00 571,952.00 571,952.00 0.02 
โฉนด 3589 5862 ต.มะขามเต้ีย 2 72.0 72.0 12,000 864,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 23.08 7,550.00 362,400.00 41/72 260,928.00 101,472.00 300,857 300,856.62 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 15.38 7,550.00 241,600.00 41/72 173,952.00 67,648.00 200,571 200,571.08 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 15.38 7,550.00 241,600.00 41/72 173,952.00 67,648.00 200,571 200,571.08 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.00 15.38 7,550.00 241,600.00 41/72 173,952.00 67,648.00 200,571 200,571.08 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 32.00 15.38 7,550.00 241,600.00 41/72 173,952.00 67,648.00 200,571 200,571.08 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 32.00 15.38 7,550.00 241,600.00 41/72 173,952.00 67,648.00 200,571 200,571.08 0.02 

โฉนด 45878 83982 ต.มะขามเต้ีย 4 2 23.7 223.7 4,000 894,800 - - - 894,800.00 894,800.00 0.30 
โฉนด 1463 3557 ต.ตลาด 3 66.7 66.7 6,000 400,200 1 คลงัสินคา้ ตึก 3 120.00 5,600.00 672,000.00 17/24 161,280.00 510,720.00 910,920.00 910,920.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - ไม่เกิน300 - - - - - 
โฉนด 4976 11414 ต.มะขามเต้ีย 1 15 28.3 6,028.3 2,000 12,056,600 - - - 12,056,600.00 12,056,600.00 - 
โฉนด 61641 123771 ต.มะขามเต้ีย 4 4 1 61.6 1,761.6 2,600 4,580,160 - - - 4,580,160.00 4,580,160.00 0.30 
โฉนด 63152 128178 ต.มะขามเต้ีย 1 2 3 11.4 1,111.4 - - - - - - 

- - - - - - - 
โฉนด 33964 59089 ต.มะขามเต้ีย 2 1 5.0 105.0 12,000 1,260,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 148.42 6,550.00 972,151.00 7/7 68,050.57 904,100.43 2,164,100.43 2,164,100.43 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 561 1350 ต.มะขามเต้ีย 4 18.4 18.4 18,500 340,400 - - - 340,400.00 340,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 36050 62386 ต.มะขามเต้ีย 1 1 52.1 152.1 4,000 608,400 - - - 608,400.00 608,400.00 - 
โฉนด 28350 53076 ต.มะขามเต้ีย 1 2 34.2 234.2 4,000 936,800 - - - 936,800.00 936,800.00 - 
โฉนด 33063 57932 ต.มะขามเต้ีย 1 4.3 4.3 4,000 17,200 - - - 17,200.00 17,200.00 - 
โฉนด 36049 62385 ต.มะขามเต้ีย 2 1 4.9 404.9 4,000 1,619,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 63.00 6,550.00 412,650.00 17/24 99,036.00 313,614.00 1,933,214.00 1,933,214.00 0.02 
โฉนด 29799 52123 ต.มะขามเต้ีย 2 15.0 15.0 20,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 80.95 7,550.00 1,026,800.00 18/26 266,968.00 759,832.00 1,002,689 1,002,689.14 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 19.05 7,550.00 241,600.00 18/26 77,312.00 164,288.00 221,431 221,430.86 0.30 
โฉนด 29798 52122 ต.มะขามเต้ีย 3 15.0 15.0 20,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 80.95 7,550.00 1,026,800.00 18/26 266,968.00 759,832.00 1,002,689 1,002,689.14 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 19.05 7,550.00 241,600.00 18/26 77,312.00 164,288.00 221,431 221,430.86 0.30 
โฉนด 29783 52130 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 20,000 322,000 1 ตึกแถว ตึก 2 162.00 7,550.00 1,223,100.00 18/26 318,006.00 905,094.00 1,227,094.00 1,227,094.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 15158 26223 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.4 110.4 18,000 1,987,200 - - - 1,987,200.00 1,987,200.00 0.30 
โฉนด 40848 73638 ต.มะขามเต้ีย 2 25.1 25.1 10,000 251,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 108.00 6,550.00 707,400.00 18/26 183,924.00 523,476.00 774,476.00 774,476.00 0.02 
โฉนด 40846 73641 ต.มะขามเต้ีย 2 50.2 50.2 20,000 1,004,000 คร่อม ฉ. - - - 1,004,000.00 1,004,000.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 36756 63296 ต.มะขามเต้ีย 1 1 2.0 102.0 8,000 816,000 - - - 816,000.00 816,000.00 - 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 20035 33815 ต.มะขามเต้ีย 2 20.1 20.1 15,000 301,500 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 18/26 251,264.00 715,136.00 1,016,636.00 1,016,636.00 1,016,636.00 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
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โฉนด 41939 77897 ต.มะขามเต้ีย 2 53.9 53.9 10,000 539,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 64.00 6,550.00 419,200.00 16/22 92,224.00 326,976.00 865,976.00 865,976.00 - 
โฉนด 39360 69709 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 8,000 128,000 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550.00 422,800.00 12/14 59,192.00 363,608.00 491,608.00 491,608.00 0.02 
โฉนด 44538 81926 ต.มะขามเต้ีย 2 62.3 62.3 50,000 3,115,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.00 28.57 7,550.00 264,250.00 16/22 58,135.00 206,115.00 1,096,115 1,096,115.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 35.00 28.57 7,550.00 264,250.00 16/22 58,135.00 206,115.00 1,096,115 1,096,115.00 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 35.00 28.57 7,550.00 264,250.00 16/22 58,135.00 206,115.00 1,096,115 1,096,115.00 0.30 
- - 4 ตึกแถว ตึก 3 17.50 14.29 7,550.00 132,125.00 16/22 42,280.00 89,845.00 534,845 534,845.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 11185 20922 ต.มะขามเต้ีย 4 44.3 44.3 15,000 664,500 - - - 664,500.00 664,500.00 0.30 

โฉนด 26466 45496 ต.มะขามเต้ีย 4 25.7 25.7 15,000 385,500 - - - 385,500.00 385,500.00 0.30 
โฉนด 25594 44147 ต.มะขามเต้ีย 2 38.2 38.2 15,000 573,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 84.00 6,550.00 550,200.00 23/36 198,072.00 352,128.00 925,128.00 925,128.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 126 12363 ต.บางกุง้ 4 55.2 55.2 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.30 
โฉนด 1825 12362 ต.บางกุง้ 4 55.2 55.2 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.30 
โฉนด 10478 49404 ต.มะขามเต้ีย 4 51.5 51.5 10,000 515,000 - - - 515,000.00 515,000.00 0.30 
โฉนด 10479 49405 ต.มะขามเต้ีย 4 54.8 54.8 10,000 548,000 - - - 548,000.00 548,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 12815 23255 ต.มะขามเต้ีย 2 17.2 17.2 20,000 344,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 17/24 217,440.00 688,560.00 1,032,560.00 1,032,560.00 0.02 
โฉนด 7557 74190 ต.มะขามเต้ีย 2 3 81.0 381.0 2,000 762,000 1 ตึกแถว ตึก 2 123.20 6,550.00 806,960.00 12/14 112,974.40 693,985.60 1,455,985.60 1,455,985.60 - 
โฉนด 21277 36089 ต.มะขามเต้ีย 3 27.0 27.0 30,000 810,000 1 ตึกแถว ตึก 2 62.00 50.00 7,550.00 468,100.00 16/22 102,982.00 365,118.00 770,118 770,118.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 62.00 50.00 7,550.00 468,100.00 16/22 149,792.00 318,308.00 723,308 723,308.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 12325 60463 ต.บางกุง้ 4 1.0 1.0 15,000 15,000 - - - 15,000.00 15,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 9508 18328 ต.มะขามเต้ีย 2 15.8 15.8 40,000 632,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 39/68 657,152.00 309,248.00 941,248.00 941,248.00 0.02 
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โฉนด 2963 4782 ต.มะขามเต้ีย 2 54.5 54.5 25,000 1,362,500 1 โรงจอดรถ โรง 2 96.00 2,500.00 240,000.00 4/4 9,600.00 230,400.00 1,592,900.00 1,592,900.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 30852 53173 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 10,000 500,000 - - - 500,000.00 500,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 21609 36626 ต.มะขามเต้ีย 2 78.1 78.1 15,000 1,171,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 7/7 44,016.00 584,784.00 1,756,284.00 1,756,284.00 - 
โฉนด 21610 36627 ต.มะขามเต้ีย 1 49.5 49.5 15,000 742,500 - - - 742,500.00 742,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 15166 74469 ต.ตลาด 4 3 93.4 393.4 17,500 6,884,500 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 6,884,500.00 6,884,500.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 34133 58490 ต.มะขามเต้ีย 2 80.1 80.1 10,000 801,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 23/36 226,368.00 402,432.00 1,203,432.00 1,203,432.00 - 
โฉนด 34134 58491 ต.มะขามเต้ีย 2 1 2.3 102.3 10,000 1,023,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 286.00 6,550.00 1,873,300.00 23/36 674,388.00 1,198,912.00 2,221,912.00 2,221,912.00 - 
โฉนด 3745 6044 ต.มะขามเต้ีย 3 1 29.7 129.7 15,000 1,945,500 1 โรงซ่อมรถ โรง 3 516.80 5,550.00 2,868,240.00 29/48 1,376,755.20 1,491,484.80 3,436,984.80 3,436,984.80 0.30 
โฉนด เช่าท่ีดิน 90194 ต.มะขามเต้ีย 3 - - 1 โรงซ่อมรถ โรง 3 550.00 5,550.00 3,052,500.00 8/8 244,200.00 2,808,300.00 2,808,300.00 2,808,300.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 35647 62307 ต.มะขามเต้ีย 5 2 800.0 30,000 24,000,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 600.00 41.67 6,550.00 3,930,000.00 7/7 275,100.00 3,654,900.00 13,654,900 13,654,900.00 - 

- - 2 คลงั เกิน 300 ตึก 3 720.00 50.00 3,300.00 2,376,000.00 7/7 166,320.00 2,209,680.00 14,209,680 14,209,680.00 0.30 
- - 3 อาคารปลีก-ส่ง ตึก 3 120.00 8.33 7,300.00 876,000.00 7/7 61,320.00 814,680.00 2,814,680 2,814,680.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 162 130 ต.ตลาด 2 8.0 8.0 10,000 80,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 46.75 6,750.00 315,562.50 64/93 293,473.13 22,089.38 102,089.38 102,089.38 0.02 
โฉนด 170 169 ต.ตลาด 2 27.8 27.8 10,000 278,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 46.75 6,750.00 315,562.50 64/93 293,473.13 22,089.38 300,089.38 300,089.38 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 5959 34094 ต.บางกุง้ 2 79.6 79.6 6,000 477,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.50 6,550.00 828,575.00 4/4 33,143.00 795,432.00 1,273,032.00 1,273,032.00 - 
โฉนด 5951 34086 ต.บางกุง้ 3 2 25.4 225.4 25,000 5,635,000 1 ตึกแถว ตึก 2 110.00 26.19 7,550.00 830,500.00 13/16 132,880.00 697,620.00 2,173,172 2,173,172.28 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 47.52 11.31 7,550.00 358,776.00 13/16 57,404.16 301,371.84 938,810 938,810.42 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 47.52 11.31 7,550.00 358,776.00 13/16 57,404.16 301,371.84 938,810 938,810.42 0.02 
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- - 4 ตึกแถว ตึก 2 47.52 11.31 7,550.00 358,776.00 13/16 57,404.16 301,371.84 938,810 938,810.42 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 47.52 11.31 7,550.00 358,776.00 13/16 57,404.16 301,371.84 938,810 938,810.42 0.02 
- - 6 ซ่อมรถ ตึก 3 120.00 28.57 5,550.00 666,000.00 13/16 106,560.00 559,440.00 2,169,133 2,169,133.39 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 32158 55618 ต.มะขามเต้ีย 1 5 3 97.0 2,397.0 4,500 10,786,500 - - - 10,786,500.00 10,786,500.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 10472 19297 ต.มะขามเต้ีย 4 46.3 46.3 6,000 277,800 - - - 277,800.00 277,800.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 6271 11831 ต.มะขามเต้ีย 1 3 2 96.7 1,496.7 2,600 3,891,420 - - - 3,891,420.00 3,891,420.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 3662 16130 ต.บางกุง้ 2 42.7 42.7 10,000 427,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 51.00 6,550.00 334,050.00 14/18 60,129.00 273,921.00 700,921.00 700,921.00 - 
โฉนด 3667 16135 ต.บางกุง้ 3 44.8 44.8 10,000 448,000 1 ซ่อมรถ ตึก 3 128.00 5,550.00 710,400.00 3/3 21,312.00 689,088.00 1,137,088.00 1,137,088.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 11729 55954 ต.บางกุง้ 2 95.7 95.7 15,000 1,435,500 - - - 1,435,500.00 1,435,500.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 1750 11318 ต.บางกุง้ 2 1 3 57.9 757.9 7,500 5,684,250 1 ตึกแถว ตึก 2 126.00 72.41 7,550.00 951,300.00 39/68 646,884.00 304,416.00 4,420,597 4,420,597.03 - 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 27.59 7,550.00 362,400.00 39/68 246,432.00 115,968.00 1,684,037 1,684,036.97 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 30804 52804 ต.มะขามเต้ีย 2 21.8 21.8 12,000 261,600 1 บา้นแถว ตึก 2 54.00 6,750.00 364,500.00 27/44 160,380.00 204,120.00 465,720.00 465,720.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 24350 42109 ต.มะขามเต้ีย 2 18.6 18.6 15,000 279,000 1 บา้นแถว ตึก 2 64.00 6,550.00 419,200.00 13/16 67,072.00 352,128.00 631,128.00 631,128.00 0.02 
โฉนด 12312 22207 ต.มะขามเต้ีย 2 52.0 52.0 15,000 780,000 1 บา้นแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 17/24 51,840.00 164,160.00 320,160 320,160.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 17/24 51,840.00 164,160.00 320,160 320,160.00 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 17/24 51,840.00 164,160.00 320,160 320,160.00 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 17/24 51,840.00 164,160.00 320,160 320,160.00 0.02 
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ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 5 บา้นแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 17/24 51,840.00 164,160.00 320,160 320,160.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 13718 23947 ต.มะขามเต้ีย 4 57.6 57.6 10,000 576,000 - - - 576,000.00 576,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 43506 80786 ต.มะขามเต้ีย 3 18.0 18.0 50,000 900,000 1 ตึกแถว ตึก 3 16.00 11.11 7,550.00 120,800.00 18/26 31,408.00 89,392.00 189,392 189,392.00 0.30 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 128.00 88.89 7,550.00 966,400.00 18/26 251,264.00 715,136.00 1,515,136 1,515,136.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 6762 35515 ต.บางกุง้ 2 2 58.3 858.3 9,700 8,325,510 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 123.50 50.93 6,550.00 808,925.00 32/54 436,819.50 372,105.50 4,612,108 4,612,107.50 - 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 35.00 14.43 6,550.00 229,250.00 32/54 123,795.00 105,455.00 1,307,075 1,307,075.00 0.02 
- - 3 ตลาด โครงเหล็ก 3 84.00 34.64 3,500.00 294,000.00 3/3 8,820.00 285,180.00 3,169,068 3,169,068.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 31923 54762 ต.มะขามเต้ีย 2 15.9 15.9 20,000 318,000 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750.00 864,000.00 25/40 345,600.00 518,400.00 836,400.00 836,400.00 - 
โฉนด 16011 27941 ต.มะขามเต้ีย 4 42.1 42.1 12,000 505,200 - - - 505,200.00 505,200.00 0.30 
โฉนด 16010 27490 ต.มะขามเต้ีย 4 43.0 43.0 12,000 516,000 - - - 516,000.00 516,000.00 0.30 

- - - - - - - 

โฉนด 19006 30968 ต.มะขามเต้ีย 3 50.0 50.0 15,000 750,000 1 ตึกแถว ตึก 3 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 24/38 86,070.00 140,430.00 290,430 290,430.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 24/38 86,070.00 140,430.00 290,430 290,430.00 0.30 

- - 3 ตึกแถว ตึก 3 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 24/38 86,070.00 140,430.00 290,430 290,430.00 0.30 

- - 4 ตึกแถว ตึก 3 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 24/38 86,070.00 140,430.00 290,430 290,430.00 0.30 

- - 5 ตึกแถว ตึก 3 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 24/38 86,070.00 140,430.00 290,430 290,430.00 0.30 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

โฉนด 40840 73846 ต.มะขามเต้ีย 2 35.7 35.7 12,000 428,400 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 19/28 181,440.00 466,560.00 894,960.00 894,960.00 - 

โฉนด 6018 11382 ต.มะขามเต้ีย 2 3 56.9 356.9 13,000 4,639,700 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 

- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 

- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 

- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 

- - 6 ตึกแถว ตึก 2 40.00 12.50 7,550.00 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 821,563 821,562.50 0.02 

- - 7 2 ห้อง ตึก 2 80.00 25.00 7,550.00 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 1,643,125 1,643,125.00 0.02 

- - - - - - - 

โฉนด 3407 15661 ต.บางกุง้ 2 1 8.7 108.7 - 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 124.30 6,550.00 814,165.00 27/44 358,232.60 455,932.40 455,932.40 455,932.40 - 

โฉนด 3408 15662 ต.บางกุง้ 2 55.2 55.2 - คร่อม ฉ. - - - - - 

โฉนด 6620 12547 ต.มะขามเต้ีย 2 88.9 88.9 32,500 2,889,250 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 16.00 17.39 6,550.00 104,800.00 20/30 31,440.00 73,360.00 575,838 575,838.26 0.02 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 16.00 17.39 6,550.00 104,800.00 20/30 31,440.00 73,360.00 575,838 575,838.26 0.02 

- - 3 ซ่อมรถ ตึก 2 60.00 65.22 5,550.00 333,000.00 20/30 99,900.00 233,100.00 2,117,393 2,117,393.48 0.02 

โฉนด 30369 52978 ต.มะขามเต้ีย 2 21.8 21.8 40,000 872,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 25/40 434,880.00 652,320.00 1,524,320.00 1,524,320.00 0.02 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
โฉนด 18480 31651 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 
โฉนด 18479 31650 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 12,000 598,800 - - - 598,800.00 598,800.00 0.30 
โฉนด 18481 31652 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 12,000 602,400 - - - 602,400.00 602,400.00 0.30 
โฉนด 8972 19567 ต.มะขามเต้ีย 2 1 0.9 400.9 12,000 4,810,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 103.50 6,550.00 677,925.00 18/26 176,260.50 501,664.50 5,312,464.50 5,312,464.50 - 

- - - - - - - 
โฉนด 18508 105779 ต.บางกุง้ 4 92.8 92.8 6,000 556,800 - - - 556,800.00 556,800.00 0.30 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 7662 38986 ต.บางกุง้ 2 29.9 29.9 15,000 448,500 1 บา้นแถว ตึก 2 180.00 6,750.00 1,215,000.00 29/48 583,200.00 631,800.00 1,080,300.00 1,080,300.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 14377 29561 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 บา้นแถว ตึก 2 75.00 6,750.00 506,250.00 25/40 202,500.00 303,750.00 678,750.00 678,750.00 0.02 
โฉนด 50234 93360 ต.มะขามเต้ีย 2 61.9 61.9 20,000 1,238,000 1 บา้นแถว ตึก 2 54.00 6,750.00 364,500.00 12/14 51,030.00 313,470.00 1,551,470.00 1,551,470.00 - 
โฉนด 52351 99514 ต.มะขามเต้ีย 2 26.0 26.0 15,000 390,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 390,000.00 390,000.00 - 

- - - - - - - 
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 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
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สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 12319 22678 ต.มะขามเต้ีย 2 70.0 70.0 10,000 700,000 1 บา้นแถว ตึก 2 108.00 6,550.00 707,400.00 29/48 339,552.00 367,848.00 1,067,848.00 1,067,848.00 - 
โฉนด 37530 64272 ต.มะขามเต้ีย 2 90.2 90.2 10,000 902,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 902,000.00 902,000.00 - 
โฉนด 44938 82881 ต.มะขามเต้ีย 2 20.2 20.2 40,000 808,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 14/18 130,464.00 594,336.00 1,402,336.00 1,402,336.00 0.02 
โฉนด 44939 82882 ต.มะขามเต้ีย 2 38.5 38.5 40,000 1,540,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 50.00 7,550.00 724,800.00 14/18 130,464.00 594,336.00 1,364,336 1,364,336.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 50.00 7,550.00 724,800.00 14/18 130,464.00 594,336.00 1,364,336 1,364,336.00 0.02 
โฉนด 49223 90068 ต.มะขามเต้ีย 2 21.9 21.9 15,000 328,500 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 14/18 145,800.00 664,200.00 992,700.00 992,700.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 10377 20801 ต.มะขามเต้ีย 4 51.9 51.9 8,000 415,200 - - - 415,200.00 415,200.00 0.30 
โฉนด 10384 20808 ต.มะขามเต้ีย 4 48.4 48.4 8,000 387,200 - - - 387,200.00 387,200.00 0.30 
โฉนด 10383 20807 ต.มะขามเต้ีย 2 48.4 48.4 8,000 387,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 30/50 196,500.00 196,500.00 583,700.00 583,700.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 3231 22618 ต.ตลาด 2 14.3 14.3 60,000 858,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 36/62 224,688.00 137,712.00 352,212 352,212.00 0.30 

- - 2 ชั้น2-4 ตึก 2 144.00 75.00 7,550.00 1,087,200.00 36/62 674,064.00 413,136.00 1,056,636 1,056,636.00 - 
- - 

โฉนด 31054 54559 ต.ตลาด 3 15.4 15.4 20,000 308,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550.00 1,268,400.00 25/40 507,360.00 761,040.00 1,069,040.00 1,069,040.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 59380 116302 ต.มะขามเต้ีย 2 19.3 19.3 15,000 289,500 1 ตึกแถว ตึก 2 103.20 7,550.00 779,160.00 7/7 54,541.20 724,618.80 1,014,118.80 1,014,118.80 - 
โฉนด 38190 66837 ต.มะขามเต้ีย 3 92.9 92.9 35,000 3,251,500 1 ตึกแถว ตึก 3 100.00 7,550.00 755,000.00 20/30 226,500.00 528,500.00 3,780,000.00 3,780,000.00 0.30 
โฉนด 41176 74297 ต.มะขามเต้ีย 4 3.9 3.9 13,000 50,700 - - - 50,700.00 50,700.00 0.30 
โฉนด 71177 74298 ต.มะขามเต้ีย 4 4.0 4.0 13,000 52,000 - - - 52,000.00 52,000.00 0.30 
โฉนด 4689 65664 ต.ตลาด 2 1 46.1 146.1 18,000 2,629,800 1 ห้องแถว ไม้ 2 96.00 6,650.00 638,400.00 8/8 51,072.00 587,328.00 3,217,128.00 3,217,128.00 0.02 
โฉนด 805 883 ต.ตลาด 2 1 15.1 115.1 18,000 2,071,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 448.00 6,550.00 2,934,400.00 7/7 205,408.00 2,728,992.00 4,800,792.00 4,800,792.00 0.02 
โฉนด 38186 66859 ต.มะขามเต้ีย 2 3 32.6 332.6 13,000 4,323,800 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.56 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 494,083 494,083.28 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.55 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 493,651 493,650.90 0.02 
- - 8 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.55 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 253,680 253,680.00 0.02 
- - 9 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.55 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 253,680 253,680.00 0.02 
- - 10 ตึกแถว ตึก 2 40.00 5.55 7,550.00 302,000.00 13/16 48,320.00 253,680.00 253,680 253,680.00 0.02 
- - 11 8 ห้อง ตึก 2 320.00 44.44 7,550.00 2,416,000.00 13/16 386,560.00 2,029,440.00 2,029,440 2,029,440.00 0.02 

โฉนด 642 439 ต.ตลาด 2 1 23.9 123.9 55,000 6,814,500 1 ตึกแถว ตึก 2 272.00 57.24 7,550.00 2,053,600.00 25/40 821,440.00 1,232,160.00 5,132,716 5,132,715.56 - 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 176.00 37.04 7,550.00 1,328,800.00 25/40 531,520.00 797,280.00 3,321,169 3,321,168.89 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 27.20 5.72 7,550.00 205,360.00 25/40 82,144.00 123,216.00 513,272 513,271.56 0.02 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 1706 3199 ต.มะขามเต้ีย 2 14.2 14.2 15,000 213,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 21/32 231,936.00 492,864.00 705,864.00 705,864.00 - 
โฉนด 28429 49384 ต.มะขามเต้ีย 2 13.1 13.1 8,000 104,800 1 ตึกแถว ตึก 2 46.00 7,550.00 347,300.00 21/32 111,136.00 236,164.00 340,964.00 340,964.00 0.02 
โฉนด 28427 49382 ต.มะขามเต้ีย 2 13.1 13.1 8,000 104,800 1 ตึกแถว ตึก 2 46.00 7,550.00 347,300.00 21/32 111,136.00 236,164.00 340,964.00 340,964.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 52014 98237 ต.มะขามเต้ีย 3 15.2 15.2 40,000 608,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,267,568.00 1,267,568.00 0.30 
โฉนด 53945 103137 ต.มะขามเต้ีย 2 60.8 60.8 15,000 912,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 8/8 22,008.00 253,092.00 1,165,092.00 1,165,092.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 2897 14809 ต.ตลาด 2 11.0 11.0 15,000 165,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 54.00 40.00 7,550.00 407,700.00 14/18 73,386.00 334,314.00 400,314 400,314.00 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 81.00 60.00 7,550.00 611,550.00 14/18 110,079.00 501,471.00 600,471 600,471.00 - 
- - 

โฉนด 17405 30469 ต.ตลาด 2 47.7 47.7 10,000 477,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 280.00 6,550.00 1,834,000.00 27/44 806,960.00 1,027,040.00 1,504,040.00 1,504,040.00 0.02 
โฉนด 1762 3268 ต.มะขามเต้ีย 2 34.5 34.5 15,000 517,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 132.00 6,550.00 864,600.00 48/76 657,096.00 207,504.00 725,004.00 725,004.00 0.02 
โฉนด 4360 18704 ต.บางกุง้ 4 49.3 49.3 600 29,580 - - - 29,580.00 29,580.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 5210 8253 ต.มะขามเต้ีย 1 1 400.0 8,000 3,200,000 - - - 3,200,000.00 3,200,000.00 - 
โฉนด 19230 32781 ต.มะขามเต้ีย 2 22.1 22.1 12,000 265,200 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 6,750.00 270,000.00 7/7 18,900.00 251,100.00 516,300.00 516,300.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 17207 30638 ต.มะขามเต้ีย 4 59.8 59.8 12,000 717,600 - - - 717,600.00 717,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 3831 6182 ต.มะขามเต้ีย 4 78.4 78.4 10,000 784,000 - - - 784,000.00 784,000.00 0.30 
โฉนด 3830 6181 ต.มะขามเต้ีย 4 80.2 80.2 12,000 962,400 - - - 962,400.00 962,400.00 0.30 
โฉนด 3829 6180 ต.มะขามเต้ีย 4 79.7 79.7 - - - - - - 0.30 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - - - - - - 
โฉนด 4185 48930 ต.ตลาด 2 27.1 27.1 20,000 542,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 27/44 119,592.00 152,208.00 423,208 423,208.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 27/44 119,592.00 152,208.00 423,208 423,208.00 0.02 
โฉนด 16532 28330 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 15,000 241,500 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 37/64 414,720.00 233,280.00 474,780.00 474,780.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 14888 25975 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 
โฉนด 14887 25974 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 22463 39364 ต.มะขามเต้ีย 4 1 99.4 199.4 12,000 2,392,800 - - - 2,392,800.00 2,392,800.00 0.30 
โฉนด 38366 67192 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 10,000 250,000 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 9/9 72,900.00 737,100.00 987,100.00 987,100.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 2833 14567 ต.บางกุง้ 4 49.9 49.9 6,000 299,400 - - - 299,400.00 299,400.00 0.30 
โฉนด 2834 14568 ต.บางกุง้ 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 17398 30462 ต.มะขามเต้ีย 2 48.6 48.6 10,000 486,000 1 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 18/26 58,890.00 167,610.00 264,810 264,810.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 18/26 58,890.00 167,610.00 264,810 264,810.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 18/26 58,890.00 167,610.00 264,810 264,810.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 18/26 58,890.00 167,610.00 264,810 264,810.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 18/26 58,890.00 167,610.00 264,810 264,810.00 0.02 

โฉนด 42557 78746 ต.มะขามเต้ีย 3 1 60.5 160.5 10,000 1,605,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 224.00 63.64 6,550.00 1,467,200.00 17/24 352,128.00 1,115,072.00 2,136,436 2,136,435.64 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 9.09 7,550.00 241,600.00 17/24 57,984.00 183,616.00 329,525 329,525.09 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 9.09 7,550.00 241,600.00 17/24 57,984.00 183,616.00 329,525 329,525.09 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.00 9.09 7,550.00 241,600.00 17/24 57,984.00 183,616.00 329,525 329,525.09 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 32.00 9.09 7,550.00 241,600.00 17/24 57,984.00 183,616.00 329,525 329,525.09 0.02 

โฉนด 42555 78744 ต.มะขามเต้ีย 2 33.3 33.3 10,000 333,000 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550.00 241,600.00 14/18 43,488.00 198,112.00 309,112 309,112.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550.00 241,600.00 14/18 43,488.00 198,112.00 309,112 309,112.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550.00 241,600.00 14/18 43,488.00 198,112.00 309,112 309,112.00 0.02 

โฉนด 42556 78745 ต.มะขามเต้ีย 2 30.1 30.1 10,000 301,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 14/18 48,924.00 222,876.00 373,376 373,376.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 14/18 48,924.00 222,876.00 373,376 373,376.00 0.02 

โฉนด 275 1016 ต.มะขามเต้ีย 2 39.2 39.2 10,000 392,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 7,550.00 362,400.00 17/24 86,976.00 275,424.00 667,424.00 667,424.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 38421 67762 ต.มะขามเต้ีย 2 2 6.1 206.1 10,000 2,061,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 149.50 6,550.00 979,225.00 13/16 156,676.00 822,549.00 2,883,549.00 2,883,549.00 - 
โฉนด 6876 13142 ต.มะขามเต้ีย 2 68.4 68.4 12,000 820,800 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 13.79 7,550.00 362,400.00 7/7 25,368.00 337,032.00 450,246 450,245.79 0.02 
โฉนด 6862 13125 ต.มะขามเต้ีย 2 1 25.1 125.1 11,000 1,376,100 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 13.79 7,550.00 362,400.00 7/7 25,368.00 337,032.00 450,246 450,245.79 0.02 

- - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 13.79 7,550.00 362,400.00 7/7 25,368.00 337,032.00 450,246 450,245.79 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 13.79 7,550.00 362,400.00 7/7 25,368.00 337,032.00 450,246 450,245.79 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 52.00 14.94 7,550.00 392,600.00 7/7 27,482.00 365,118.00 487,766 487,766.28 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 52.00 14.94 7,550.00 392,600.00 7/7 27,482.00 365,118.00 487,766 487,766.28 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 52.00 14.94 7,550.00 392,600.00 7/7 27,482.00 365,118.00 487,766 487,766.28 0.02 

โฉนด 11741 21370 ต.มะขามเต้ีย 2 99.7 99.7 12,000 1,196,400 1 ค.ส.ล. โรงจอดรถ 3 162.00 2,500.00 405,000.00 7/7 28,350.00 376,650.00 1,573,050.00 1,573,050.00 0.30 

โฉนด 9201 17929 ต.ตลาด 2 16.1 16.1 30,000 483,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 36/62 599,168.00 367,232.00 850,232.00 850,232.00 0.02 
โฉนด 19071 32609 ต.ตลาด 4 18.6 18.6 30,000 558,000 - - - 558,000.00 558,000.00 0.30 
โฉนด 19070 32608 ต.ตลาด 4 18.6 18.6 30,000 558,000 - - - 558,000.00 558,000.00 0.30 
โฉนด 5958 11289 ต.มะขามเต้ีย 4 1 75.8 175.8 15,000 2,637,000 - - - 2,637,000.00 2,637,000.00 0.30 
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- - - - - - - 
โฉนด 43396 80979 ต.มะขามเต้ีย 1 3 4.5 304.5 12,000 3,654,000 - - - 3,654,000.00 3,654,000.00 - 
โฉนด 60731 120777 ต.มะขามเต้ีย 1 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 12465 59365 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 14,500 261,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 14/18 54,675.00 249,075.00 510,075.00 510,075.00 0.02 
โฉนด 12466 59366 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 14,500 261,000 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 23/36 109,350.00 194,400.00 455,400.00 455,400.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 22544 38416 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 6,000 301,800 - - - 301,800.00 301,800.00 0.30 
โฉนด 22543 38415 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 6,000 301,800 - - - 301,800.00 301,800.00 0.30 
โฉนด 22703 38513 ต.มะขามเต้ีย 5 3 2 49.4 1,449.4 27,500 39,858,500 1 ซ่อมรถ ตึก 3 60.00 12.30 5,550.00 333,000.00 13/16 53,280.00 279,720.00 5,180,355 5,180,355.25 0.30 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 180.00 36.89 6,550.00 1,179,000.00 13/16 188,640.00 990,360.00 15,692,266 15,692,265.74 - 
- - 3 ซ่อมรถ ตึก 3 248.00 50.82 5,550.00 1,376,400.00 13/16 220,224.00 1,156,176.00 21,412,135 21,412,135.02 0.30 

โฉนด 12070 21863 ต.มะขามเต้ีย 3 74.3 74.3 12,000 891,600 1 คลงัสินคา้ ตึก 3 96.00 5,600.00 537,600.00 2/2 10,752.00 526,848.00 1,418,448.00 1,418,448.00 0.30 
โฉนด 61139 122521 ต.มะขามเต้ีย 4 1 34.0 434.0 12,000 5,208,000 - - - 5,208,000.00 5,208,000.00 0.30 
โฉนด 12053 21846 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 18,500 925,000 - - - 925,000.00 925,000.00 - 
โฉนด 12064 21857 ต.มะขามเต้ีย 2 23.6 23.6 40,000 944,000 1 คร่อม ฉ. - - - 944,000.00 944,000.00 - 
โฉนด 12063 21856 ต.มะขามเต้ีย 2 8.3 8.3 40,000 332,000 1 คร่อม ฉ. - - - 332,000.00 332,000.00 - 
โฉนด 12049 21842 ต.มะขามเต้ีย 2 45.5 45.5 40,000 1,820,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 132.00 6,550.00 864,600.00 24/38 328,548.00 536,052.00 2,356,052.00 2,356,052.00 - 
โฉนด 12050 21843 ต.มะขามเต้ีย 2 50.1 50.1 18,500 926,850 1 คร่อม ฉ. - - - 926,850.00 926,850.00 - 
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- - - - - - - 
โฉนด 17262 92047 ต.มะขามเต้ีย 4 1 14.0 114.0 24,500 2,793,000 - - - 2,793,000.00 2,793,000.00 0.30 
โฉนด 24620 41907 ต.มะขามเต้ีย 2 49.9 49.9 12,000 598,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 32.00 6,550.00 209,600.00 24/38 79,648.00 129,952.00 728,752.00 728,752.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 4672 7275 ต.มะขามเต้ีย 4 27.3 27.3 8,000 218,400 - - - 218,400.00 218,400.00 0.30 
โฉนด 42687 80477 ต.มะขามเต้ีย 4 27.4 27.4 8,000 219,200 - - - 219,200.00 219,200.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 13140 25408 ต.มะขามเต้ีย 2 48.1 48.1 12,000 577,200 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 25.00 7,550.00 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 321,876.00 321,876.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.00 25.00 7,550.00 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 321,876.00 321,876.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.00 25.00 7,550.00 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 321,876.00 321,876.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 28.00 25.00 7,550.00 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 321,876.00 321,876.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 45030 82923 ต.มะขามเต้ีย 3 20.0 20.0 10,000 200,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 317,440 317,440.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 15/20 86,976.00 184,824.00 284,824 284,824.00 0.30 

โฉนด 46064 80477 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 8,000 160,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 297,440 297,440.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 36.00 50.00 7,550.00 271,800.00 15/20 86,976.00 184,824.00 264,824 264,824.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 8301 16890 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 18,000 903,600 - - - 903,600.00 903,600.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 15126 26191 ต.มะขามเต้ีย 4 1 59.5 159.5 18,000 2,871,000 - - - 2,871,000.00 2,871,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 10809 19991 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 10337 19235 ต.มะขามเต้ีย 4 93.2 93.2 6,000 559,200 - - - 559,200.00 559,200.00 0.30 
- - - - - - - 
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โฉนด 10087 20497 ต.มะขามเต้ีย 4 52.5 52.5 8,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 10185 20595 ต.มะขามเต้ีย 4 53.7 53.7 8,000 429,600 - - - 429,600.00 429,600.00 0.30 
โฉนด 10167 20577 ต.มะขามเต้ีย 4 52.2 52.2 10,000 522,000 - - - 522,000.00 522,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 3725 32382 ต.ตลาด 4 99.8 99.8 20,000 1,996,000 - - - 1,996,000.00 1,996,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 531 391 ต.ตลาด 2 1 3 51.7 751.7 20,000 15,034,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 100.00 22.40 6,550.00 655,000.00 36/62 406,100.00 248,900.00 3,615,977.27 3,615,977.27 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 346.50 77.60 6,550.00 2,269,575.00 14/18 408,523.50 1,861,051.50 1,861,051.50 1,861,051.50 - 
- - - - - - - 

โฉนด 1257 9482 ต.บางกุง้ 2 3 25.6 325.6 12,000 3,907,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 50.00 6,550.00 327,500.00 17/24 78,600.00 248,900.00 4,156,100.00 4,156,100.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 4450 21069 ต.บางกุง้ 4 53.3 53.3 4,000 213,200 - - - 213,200.00 213,200.00 0.30 
โฉนด 5199 27706 ต.บางกุง้ 2 50.5 50.5 15,000 757,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550.00 943,200.00 2/2 18,864.00 924,336.00 1,681,836.00 1,681,836.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 10041 47646 ต.บางกุง้ 1 1 14.2 114.2 15,000 1,713,000 - - - 1,713,000.00 1,713,000.00 - 
โฉนด 12489 59389 ต.บางกุง้ 2 18.0 18.0 14,500 261,000 1 บา้นแถว ตึก 2 6,750.00 42.00 283,500.00 23/36 102,060.00 181,440.00 442,440.00 442,440.00 0.02 
โฉนด 10538 50710 ต.บางกุง้ 2 52.1 52.1 10,000 521,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 6,550.00 72.00 471,600.00 9/9 42,444.00 429,156.00 950,156.00 950,156.00 - 
โฉนด 12032 57576 ต.บางกุง้ 2 8.0 8.0 10,000 80,000 1 ห้องแถว ตึก 2 6,650.00 27.30 181,545.00 17/24 43,570.80 137,974.20 217,974.20 217,974.20 0.02 
โฉนด 5826 26541 ต.บางกุง้ 2 28.3 28.3 12,000 339,600 1 บา้นแถว ตึก 2 6,750.00 50.00 337,500.00 3/3 10,125.00 327,375.00 666,975.00 666,975.00 0.02 

- - - - - - - 
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โฉนด 20899 35349 ต.มะขามเต้ีย 2 18.2 18.2 20,000 364,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 25/40 216,000.00 324,000.00 688,000.00 688,000.00 0.02 
โฉนด 20900 35350 ต.มะขามเต้ีย 2 18.3 18.3 20,000 366,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 25/40 216,000.00 324,000.00 690,000.00 690,000.00 0.02 
โฉนด 22584 39033 ต.มะขามเต้ีย 2 59.9 59.9 10,000 599,000 1 บา้นแถว ตึก 2 117.00 6,750.00 789,750.00 25/40 315,900.00 473,850.00 1,072,850.00 1,072,850.00 - 
โฉนด 48209 87640 ต.มะขามเต้ีย 2 20.7 20.7 10,000 207,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 504,168.00 504,168.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 18495 31782 ต.มะขามเต้ีย 2 52.7 52.7 20,000 1,054,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 21/32 115,968.00 1,169,968.00 1,433,468 1,433,468.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 21/32 115,968.00 115,968.00 379,468 379,468.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 21/32 115,968.00 115,968.00 379,468 379,468.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 21/32 115,968.00 115,968.00 379,468 379,468.00 0.02 

โฉนด 2094 3753 ต.มะขามเต้ีย 2 50.6 50.6 20,000 1,012,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 270.00 6,550.00 1,768,500.00 16/22 389,070.00 1,401,070.00 2,413,070.00 2,413,070.00 - - 
โฉนด 2095 3754 ต.มะขามเต้ีย 2 50.6 50.6 20,000 1,012,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,012,000.00 2,024,000.00 2,024,000.00 - - 

- - - - - - - 
โฉนด 463 1103 ต.ตลาด 4 37.7 37.7 40,000 1,508,000 - - - 1,508,000.00 1,508,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 10071 19593 ต.มะขามเต้ีย 4 1 6.1 106.1 6,500 689,650 - - - 689,650.00 689,650.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18808 32392 ต.มะขามเต้ีย 2 2 17.5 217.5 13,000 2,827,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 34/58 455,880.00 330,120.00 3,157,620.00 3,157,620.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 15617 80235 ต.บางกุง้ 2 17.6 17.6 20,000 352,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 34/58 735,672.00 532,728.00 884,728.00 884,728.00 - 
โฉนด 1358 2818 ต.ตลาด 4 17.8 17.8 10,000 178,000 - - - 178,000.00 178,000.00 0.30 
โฉนด 4578 64152 ต.ตลาด 4 17.7 17.7 10,000 177,000 - - - 177,000.00 177,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 13313 25080 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 25,000 450,000 1 บา้นแถว ตึก 2 140.00 6,750.00 945,000.00 26/42 396,900.00 548,100.00 998,100.00 998,100.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 15684 27310 ต.มะขามเต้ีย 2 13.7 13.7 18,000 246,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 110.00 6,550.00 720,500.00 38/66 475,530.00 244,970.00 491,570.00 491,570.00 - 
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โฉนด 10893 20075 ต.มะขามเต้ีย 4 1 99.7 199.7 6,000 1,198,200 - - - 1,198,200.00 1,198,200.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 10791 51343 ต.บางกุง้ 4 69.9 69.9 8,000 559,200 - - - 559,200.00 559,200.00 0.30 
โฉนด 25 48 ต.ตลาด 2 1 9.1 109.1 10,000 1,091,000 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 234.00 6,550.00 1,532,700.00 23/36 551,772.00 980,928.00 2,071,928.00 2,071,928.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 19087 110271 ต.บางกุง้ 4 3 30.0 330.0 1,500 495,000 - - - 495,000.00 495,000.00 0.30 
โฉนด 8123 16348 ต.มะขามเต้ีย 2 28.0 28.0 12,000 336,000 1 ตึกแถว ตึก 2 216.00 7,550.00 1,630,800.00 4/4 65,232.00 1,565,568.00 1,901,568.00 1,901,568.00 0.02 
โฉนด 57360 110931 ต.มะขามเต้ีย 2 17.5 17.5 54,500 953,750 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 5/5 63,420.00 1,204,980.00 2,158,730.00 2,158,730.00 0.02 
โฉนด 60248 120373 ต.มะขามเต้ีย 2 67.5 67.5 20,000 1,350,000 เป็นทาง - - - 1,350,000.00 1,350,000.00 0.02 
โฉนด 59736 117688 ต.มะขามเต้ีย 4 2 71.5 271.5 6,000 1,629,000 - - - 1,629,000.00 1,629,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 5549 7700 ต.มะขามเต้ีย 2 32.3 32.3 15,000 484,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 117.50 6,550.00 769,625.00 37/64 492,560.00 277,065.00 761,565.00 761,565.00 0.02 
โฉนด 16514 87045 ต.บางกุง้ 2 22.4 22.4 12,000 268,800 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 7/7 22,680.00 301,320.00 570,120.00 570,120.00 0.02 
โฉนด 16516 87047 ต.บางกุง้ 3 22.5 22.5 12,000 270,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.50 84.38 7,550.00 305,775.00 7/7 21,404.25 284,370.75 512,183 512,183.25 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 7.50 15.63 7,550.00 56,625.00 7/7 18,120.00 38,505.00 80,693 80,692.50 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 16136 27652 ต.มะขามเต้ีย 4 34.1 34.1 9,350 318,835 - - - 318,835.00 318,835.00 0.30 
โฉนด 20397 34820 ต.มะขามเต้ีย 4 1 0.1 100.1 4,000 400,400 - - - 400,400.00 400,400.00 0.30 
โฉนด 11477 21037 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 
โฉนด 10338 47989 ต.มะขามเต้ีย 4 60.0 60.0 10,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 
โฉนด 27923 48090 ต.มะขามเต้ีย 4 44.7 44.7 4,000 178,800 - - - 178,800.00 178,800.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18076 31175 ต.มะขามเต้ีย 3 89.5 89.5 10,000 895,000 - - - 895,000.00 895,000.00 0.30 
โฉนด 28114 48992 ต.มะขามเต้ีย 3 1 45.3 145.3 10,000 1,453,000 ลานจอดรถ - - - 1,453,000.00 1,453,000.00 0.30 
โฉนด 18074 31173 ต.มะขามเต้ีย 3 2 85.0 285.0 10,000 2,850,000 ลานจอดรถ - - - 2,850,000.00 2,850,000.00 0.30 
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โฉนด 27890 51785 ต.มะขามเต้ีย 4 64.0 64.0 10,000 640,000 - - - 640,000.00 640,000.00 0.30 
โฉนด 39786 70789 ต.มะขามเต้ีย 2 1.9 1.9 15,000 28,500 1 คร่อม ฉ. - - - 28,500.00 28,500.00 0.02 
โฉนด 39787 70790 ต.มะขามเต้ีย 2 4.1 4.1 15,000 61,500 1 คร่อม ฉ. - - - 61,500.00 61,500.00 0.02 
โฉนด 39631 69862 ต.มะขามเต้ีย 2 15.5 15.5 15,000 232,500 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 64.00 6,750.00 432,000.00 10/10 43,200.00 388,800.00 621,300.00 621,300.00 0.02 
โฉนด 23661 41134 ต.มะขามเต้ีย 2 35.0 35.0 12,000 420,000 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 33.33 6,750.00 283,500.00 13/16 45,360.00 238,140.00 378,140 378,140.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 42.00 33.33 6,750.00 283,500.00 13/16 45,360.00 238,140.00 378,140 378,140.00 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 42.00 33.33 6,750.00 283,500.00 13/16 45,360.00 238,140.00 378,140 378,140.00 0.02 

โฉนด 18605 32562 ต.ตลาด 2 1 48.9 148.9 12,000 1,786,800 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 13/16 129,600.00 680,400.00 2,467,200.00 2,467,200.00 - 
โฉนด 14447 29631 ต.มะขามเต้ีย 2 24.9 24.9 15,000 373,500 1 บา้นแถว ตึก 2 92.50 6,750.00 624,375.00 13/16 99,900.00 524,475.00 897,975.00 897,975.00 0.02 
โฉนด 10570 20132 ต.มะขามเต้ีย 2 70.7 70.7 20,000 1,414,000 1 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 

- - 2 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 
- - 3 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 
- - 5 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 
- - 6 ห้องแถว ตึก 2 31.50 16.67 6,650.00 209,475.00 18/26 54,463.50 155,011.50 390,678 390,678.17 0.02 

โฉนด 24908 43059 ต.มะขามเต้ีย 2 2 30.1 230.1 8,000 1,840,800 - - - 1,840,800.00 1,840,800.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 25600 44443 ต.มะขามเต้ีย 4 1 26.7 426.7 8,000 3,413,600 - - - 3,413,600.00 3,413,600.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 11283 20816 ต.มะขามเต้ีย 4 51.5 51.5 6,000 309,000 - - - 309,000.00 309,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 734 851 ต.ตลาด 4 1 56.0 156.0 6,000 936,000 - - - 936,000.00 936,000.00 0.30 
โฉนด 4527 7317 ต.มะขามเต้ีย 4 61.0 61.0 20,000 1,220,000 - - - 1,220,000.00 1,220,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 3161 15023 ต.บางกุง้ 1 19.7 19.7 21,000 413,700 - - - 413,700.00 413,700.00 - 
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สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 3160 15022 ต.บางกุง้ 1 19.3 19.3 21,000 405,300 - - - 405,300.00 405,300.00 - 
โฉนด 3159 15021 ต.บางกุง้ 1 19.0 19.0 21,000 399,000 - - - 399,000.00 399,000.00 - 
โฉนด 1041 2614 ต.มะขามเต้ีย 3 1 1 6.3 506.3 13,500 6,835,050 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 54.40 10.50 6,550.00 356,320.00 17/24 85,516.80 270,803.20 988,483.45 988,483.45 0.30 

- - 2 ซ่อมรถ โครงเหล็ก 3 464.00 89.50 5,550.00 2,575,200.00 17/24 618,048.00 1,957,152.00 8,074,521.75 8,074,521.75 0.30 

โฉนด 13008 23066 ต.มะขามเต้ีย 4 66.0 66.0 10,000 660,000 - - - 660,000.00 660,000.00 0.30 
โฉนด 19846 33627 ต.มะขามเต้ีย 2 16.5 16.5 15,000 247,500 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 21/32 309,248.00 657,152.00 904,652.00 904,652.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 20395 34818 ต.มะขามเต้ีย 4 99.2 99.2 12,000 1,190,400 - - - 1,190,400.00 1,190,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 19895 118266 ต.บางกุง้ 4 1 18.4 118.4 1,500 177,600 - - - 177,600.00 177,600.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 21001 35266 ต.มะขามเต้ีย 3 2 4.3 204.3 37,500 7,661,250 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 6 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.65 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 555,472.63 555,472.63 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.64 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 554,706.50 554,706.50 0.02 
- - 8 ตึกแถว ตึก 2 28.00 5.64 7,550.00 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 122,612.00 122,612.00 0.02 
- - 9 4 ห้อง ตึก 2 112.00 22.58 7,550.00 845,600.00 26/42 355,152.00 490,448.00 490,448.00 490,448.00 0.02 
- - 10 ตึกแถว ตึก 2 80.00 16.12 7,550.00 604,000.00 26/42 253,680.00 350,320.00 350,320.00 350,320.00 - 
- - 11 2ห้อง ตึก 2 80.00 16.12 7,550.00 604,000.00 26/42 253,680.00 350,320.00 350,320.00 350,320.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 929 72593 ต.บางใบไม้ 1 2 8.2 808.2 200 161,640 - - - 161,640.00 161,640.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 18031 31090 ต.มะขามเต้ีย 3 17.0 17.0 15,000 255,000 1 บา้นแถว ตึก 3 96.00 6,750.00 648,000.00 13/16 103,680.00 544,320.00 799,320.00 799,320.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4034 39618 ต.ตลาด 3 11.4 11.4 60,000 684,000 1 ห้องแถว ไม้ 3 96.00 6,650.00 638,400.00 30/50 319,200.00 319,200.00 319,200.00 319,200.00 0.30 
- - - - - - - - - 

. โฉนด 59959 118826 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.0 15,000 3,000,000 - - - - - 

. โฉนด 59967 118819 ต.มะขามเต้ีย 2 2 200.0 15,005 3,001,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 4/4 15,720.00 377,280.00 3,378,280.00 3,378,280.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26037 24188 ต.มะขามเต้ีย 2 3 97.6 397.6 12,000 4,771,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 60.00 6,550.00 393,000.00 2/2 7,860.00 385,140.00 5,156,340.00 5,156,340.00 0.30 

. โฉนด 171 69164 ต.บางใบไม้ 4 1 44.3 444.3 4,000 1,777,200 - - - 1,777,200.00 1,777,200.00 - 

. โฉนด 51270 96032 ต.มะขามเต้ีย 2 80.4 80.4 20,000 1,608,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 288.00 6,550.00 1,886,400.00 19/28 528,192.00 1,358,208.00 2,966,208.00 2,966,208.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39731 70386 ต.มะขามเต้ีย 2 23.0 23.0 40,000 920,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 19/28 202,944.00 521,856.00 1,441,856.00 1,441,856.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21896 37053 ต.มะขามเต้ีย 3 84.0 84.0 20,000 1,680,000 3 โรงจอดรถ โล่ง 3 80.00 3,500.00 280,000.00 168,000.00 112,000.00 1,792,000.00 1,792,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 54332 104802 ต.มะขามเต้ีย 2 82.5 82.5 12,000 990,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 264 6,550.00 1,729,200.00 7/7 121,044.00 1,608,156.00 2,598,156.00 2,598,156.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 1542 3925 ต.ตลาด 3 22.0 22.0 8,000 176,000 1 ตึกแถว ตึก/ไม้ 3 90 50.00 7,550.00 679,500.00 19/28 190,260.00 489,240.00 577,240 577,240.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก/ไม้ 3 90 50.00 7,550.00 679,500.00 19/28 190,260.00 489,240.00 577,240                                                                                                                          577,240.00 0.30 

. โฉนด 1541 3924 ต.ตลาด 3 22.0 22.0 8,000 176,000 1 ตึกแถว ตึก/ไม้ 3 90 50.00 7,550.00 679,500.00 19/28 190,260.00 489,240.00 577,240 577,240.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก/ไม้ 3 90 50.00 7,550.00 679,500.00 19/28 190,260.00 489,240.00 577,240 577,240.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 42708 79241 ต.มะขามเต้ีย 3 20.0 20.0 30,000 600,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 17/24 72,480.00 229,520.00 529,520 529,520.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 17/24 72,480.00 229,520.00 529,520 529,520.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 45726 83941 ต.มะขามเต้ีย 2 60.0 60.0 20,000 1,200,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 84.00 6,550.00 550,200.00 14/18 99,036.00 451,164.00 1,651,164.00 1,651,164.00 - 

. โฉนด 25391 43572 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 15,000 300,000 1 บ้านแถว ตึก 2 108.00 6,750.00 729,000.00 27/44 320,760.00 408,240.00 708,240.00 708,240.00 0.02 

. โฉนด 20124 43013 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.0 15,000 3,000,000 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 50504 106508 ต.มะขามเต้ีย 1 1 400.0 10,000 4,000,000 - - - 4,000,000.00 4,000,000.00 - 

. โฉนด 634 1412 ต.มะขามเต้ีย 2 2 1 30.2 930.2 7,500 6,976,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 100.00 6,550.00 655,000.00 10/10 65,500.00 589,500.00 7,566,000.00 7,566,000.00 - 

. โฉนด 25310 24782 ต.มะขามเต้ีย 2 2 19.3 219.3 10,000 2,193,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 48.00 10.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 516,468 516,468.00 0.02 

. - - 7 4 หอ้ง ตึก 2 192.00 40.00 7,550.00 1,449,600.00 14/18 260,928.00 1,188,672.00 2,065,872 2,065,872.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38849 65775 ต.มะขามเต้ีย 2 1 2 22.0 622.0 8,000 4,976,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 6,550.00 72.00 471,600.00 12/14 66,024.00 405,576.00 5,381,576.00 5,381,576.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15715 80668 ต.บางกุ้ง 4 1 54.9 154.9 8,000 1,239,200 - - - 1,239,200.00 1,239,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 927 72591 ต.บางใบไม้ 1 2 96.4 896.4 200 179,280 - - - 179,280.00 179,280.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 53210 100756 ต.มะขามเต้ีย 2 49.2 49.2 15,000 738,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 8/8 36,680.00 421,820.00 1,159,820.00 1,159,820.00 - 

. โฉนด 23165 39658 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 15,000 270,000 1 บ้านแถว ตึก 2 88.00 6,750.00 594,000.00 9/9 53,460.00 540,540.00 810,540.00 810,540.00 0.02 

. โฉนด 17351 30026 ต.มะขามเต้ีย 2 13.2 13.2 15,000 198,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 25/40 289,920.00 434,880.00 632,880.00 632,880.00 0.02 

. นว - - - - - - - 

. โฉนด 871 9444 ต.บางกุ้ง 4 1 2 95.7 695.7 25,000 17,392,500 - - - 17,392,500.00 17,392,500.00 0.30 

. โฉนด 49932 92291 ต.มะขามเต้ีย 4 1 8.7 408.7 15,000 6,130,500 - - - 6,130,500.00 6,130,500.00 0.30 

. โฉนด 17480 95279 ต.มะขามเต้ีย 3 1 3 80.9 780.9 25,000 19,522,500 - - - 19,522,500.00 19,522,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27404 46668 ต.มะขามเต้ีย 2 51.0 51.0 15,000 765,000 1 คร่อม ฉ. - - - 765,000.00 765,000.00 - 

. โฉนด 27405 46669 ต.มะขามเต้ีย 2 51.2 51.2 15,000 768,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550.00 1,257,600.00 25/40 503,040.00 754,560.00 1,522,560.00 1,522,560.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8876 17308 ต.มะขามเต้ีย 4 51.4 51.4 15,000 771,000 - - - 771,000.00 771,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20686 35141 ต.มะขามเต้ีย 2 21.3 21.3 8,000 170,400 1 บ้านแถว ตึก 2 40.00 6,550.00 262,000.00 26/42 110,040.00 151,960.00 322,360.00 322,360.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1941 3530 ต.มะขามเต้ีย 2 52.5 52.5 15,000 787,500 1 บ้านแถว ตึก 2 88.00 50.00 6,750.00 594,000.00 9/9 53,460.00 540,540.00 934,290 934,290.00 0.02 

. - - 2 บ้านแถว ตึก 3 88.00 50.00 6,750.00 594,000.00 9/9 53,460.00 540,540.00 934,290 934,290.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7675 14965 ลูกอยู่อาศัย 2 16.8 16.8 30,000 504,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 1,591,200.00 1,591,200.00 0.02 

. โฉนด 18271 103719 ต.บางกุ้ง 3 19.0 19.0 30,000 570,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 519,784 519,784.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 2 ชั้นที่2-3 ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,039,568 1,039,568.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22389 37979 ต.มะขามเต้ีย 2 15.4 15.4 50,000 770,000 1 ตึกแถว ตึก 2 150.00 7,550.00 1,132,500.00 30/50 566,250.00 566,250.00 1,336,250.00 1,336,250.00 - 

. โฉนด 12999 23057 ต.มะขามเต้ีย 4 67.2 67.2 10,000 672,000 - - - 672,000.00 672,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3863 6223 ต.มะขามเต้ีย 4 59.6 59.6 15,000 894,000 - - - 894,000.00 894,000.00 0.30 

. โฉนด 18806 32390 ต.มะขามเต้ีย 2 1 25.7 125.7 14,000 1,759,800 1 ตึกแถว ตึก 2 18.00 20.00 7,550.00 135,900.00 22/34 46,206.00 89,694.00 441,654 441,654.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 18.00 20.00 7,550.00 135,900.00 22/34 46,206.00 89,694.00 441,654 441,654.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 18.00 20.00 7,550.00 135,900.00 22/34 46,206.00 89,694.00 441,654 441,654.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 18.00 20.00 7,550.00 135,900.00 22/34 46,206.00 89,694.00 441,654 441,654.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 18.00 20.00 7,550.00 135,900.00 22/34 46,206.00 89,694.00 441,654 441,654.00 0.02 

. โฉนด 32995 56903 ต.มะขามเต้ีย 2 15.7 15.7 15,000 235,500 1 ตึกแถว ตึก 2 156.00 7,550.00 1,177,800.00 24/38 447,564.00 730,236.00 965,736.00 965,736.00 0.02 

. โฉนด 6028 11348 ต.มะขามเต้ีย 2 44.7 44.7 15,000 670,500 1 ตึกแถว ตึก 2 24.00 20.00 7,550.00 181,200.00 26/42 76,104.00 105,096.00 239,196 239,196.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 24.00 20.00 7,550.00 181,200.00 26/42 76,104.00 105,096.00 239,196 239,196.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 24.00 20.00 7,550.00 181,200.00 26/42 76,104.00 105,096.00 239,196 239,196.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 24.00 20.00 7,550.00 181,200.00 26/42 76,104.00 105,096.00 239,196 239,196.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 24.00 20.00 7,550.00 181,200.00 26/42 76,104.00 105,096.00 239,196 239,196.00 0.02 

. - - - - - - - 

ซ้้า ซ้้า

. โฉนด 36565 62522 ต.มะขามเต้ีย 2 25.9 25.9 12,000 310,800 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 9/9 54,360.00 549,640.00 860,440.00 860,440.00 - 

. โฉนด 36566 62523 ต.มะขามเต้ีย 3 16.4 16.4 37,000 606,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 192.00 6,550.00 1,257,600.00 2/2 25,152.00 1,232,448.00 1,839,248.00 1,839,248.00 0.30 

. โฉนด 36567 62524 ต.มะขามเต้ีย 3 14.7 14.7 37,000 543,900 คร่อม ฉ. - - - 543,900.00 543,900.00 0.30 

. โฉนด 40145 70982 ต.มะขามเต้ีย 3 16.3 16.3 37,000 603,100 คร่อม ฉ. - - - 603,100.00 603,100.00 0.30 

. โฉนด 36568 62525 ต.มะขามเต้ีย 3 14.7 14.7 37,000 543,900 คร่อม ฉ. - - - 543,900.00 543,900.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14266 68224 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 57.9 557.9 1,500 836,850 1 บ้านเด่ียว ไม้ 2 108.00 6,550.00 707,400.00 14/18 127,332.00 580,068.00 1,416,918.00 1,416,918.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3361 15514 ต.บางกุ้ง 4 44.8 44.8 10,000 448,000 - - - 448,000.00 448,000.00 0.30 

. โฉนด 3362 15515 ต.บางกุ้ง 4 44.7 44.7 10,000 447,000 - - - 447,000.00 447,000.00 0.30 

. โฉนด 5764 10366 ต.มะขามเต้ีย 2 44.9 44.9 15,000 673,500 1 บ้านแถว ตึก 2 84.00 6,750.00 567,000.00 43/76 430,920.00 136,080.00 809,580.00 809,580.00 - 

. โฉนด 24867 42818 ต.มะขามเต้ีย 2 1 46.7 146.7 15,000 2,200,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 176.00 73.33 6,550.00 1,152,800.00 19/28 322,784.00 830,016.00 2,443,642.65 2,443,642.65 0.02 

2 บ้านเด่ียว ตึก 3 64.00 26.67 6,550.00 419,200.00 19/28 117,376.00 301,824.00 888,697.35 888,697.35 0.30 

. โฉนด 6584 12472 ต.มะขามเต้ีย 2 51.5 51.5 15,000 772,500 1 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 2 225.00 7,600.00 1,710,000.00 9/9 153,900.00 1,556,100.00 2,328,600.00 2,328,600.00 0.02 

. โฉนด 49562 90822 ต.มะขามเต้ีย 2 1.8 1.8 15,000 27,000 คร่อม ฉ. 2 - - - 27,000.00 27,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37524 64379 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 15,000 750,000 4 - - - 750,000.00 750,000.00 0.30 

. โฉนด 10403 22349 ต.มะขามเต้ีย 2 22.1 22.1 80,000 1,768,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 7,550.00 362,400.00 40/70 253,680.00 108,720.00 1,876,720.00 1,876,720.00 0.02 

. โฉนด 10399 22345 ต.มะขามเต้ีย 2 43.3 43.3 4,000 173,200 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 139,273 139,273.33 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 139,273 139,273.33 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 139,273 139,273.33 0.02 

. โฉนด 63146 128503 ต.มะขามเต้ีย 2 38.1 38.1 4,000 152,400 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 132,340 132,340.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 132,340 132,340.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 40/70 190,260.00 81,540.00 132,340 132,340.00 0.02 

. โฉนด 63145 128502 ต.มะขามเต้ีย 2 37.9 37.9 - 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 - 271,800.00 271,800 271,800.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 - 271,800.00 271,800 271,800.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 - 271,800.00 271,800 271,800.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4936 7440 ต.มะขามเต้ีย 2 1 9.7 109.7 15,000 1,645,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 320.00 58.39 6,550.00 2,096,000.00 14/18 377,280.00 1,718,720.00 2,679,527.45 2,679,527.45 - 

. โฉนด เช่าที่ดิน 11618 ต.มะขามเต้ีย - - 2 เช่าที่ดิน ตลาดไม่เกนิ 3 228.00 41.61 3,500.00 798,000.00 3/3 23,940.00 774,060.00 1,458,752.55 1,458,752.55 0.30 

. โฉนด เช่าที่ดิน 7433 ต.มะขามเต้ีย - - 3 เช่าที่ดิน 1000ตรม - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด เช่าที่ดิน 7434 ต.มะขามเต้ีย - - 3 เช่าที่ดิน - - - - - 

. โฉนด เช่าที่ดิน 7435 ต.มะขามเต้ีย - - 3 เช่าที่ดิน - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1623 4447 ต.ตลาด 2 32.3 32.3 60,000 1,938,000 1 ตึกแถว ตึก 2 434.00 7,550.00 3,276,700.00 10/10 327,670.00 2,949,030.00 4,887,030.00 4,887,030.00 - 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 8772 17599 ต.มะขามเต้ีย 52.0 52.0 12,000 624,000 เป็นทาง - - - 624,000.00 624,000.00 0.02 
โฉนด 29515 51650 ต.มะขามเต้ีย 4 1 6.4 106.4 6,000 638,400 - - - 638,400.00 638,400.00 0.30 
โฉนด 1448 2863 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.9 410.9 7,500 3,081,750 - - - 3,081,750.00 3,081,750.00 0.30 
โฉนด 2124 3787 ต.มะขามเต้ีย 4 3 1 28.5 1,328.5 4,000 5,314,000 - - - 5,314,000.00 5,314,000.00 0.30 
โฉนด 24816 48996 ต.มะขามเต้ีย 1 60.3 160.3 40,000 6,412,000 เป็นทาง - - - 6,412,000.00 6,412,000.00 0.02 
โฉนด 1752 3253 ต.มะขามเต้ีย 2 21.7 221.7 - เป็นทาง - - - - - 
โฉนด 43878 81311 ต.มะขามเต้ีย 2 23.6 23.6 15,000 354,000 1 ตึกแถว ตึก 2 23.60 7,550.00 178,180.00 5/5 8,909.00 169,271.00 523,271.00 523,271.00 0.02 

. โฉนด 35172 61866 ต.มะขามเต้ีย 2 35.0 35.0 15,000 525,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 5/5 36,240.00 688,560.00 1,213,560.00 1,213,560.00 0.02 
โฉนด 6201 31119 ต.บางกุง้ 4 10.8 10.8 12,000 129,600 - - - 129,600.00 129,600.00 0.30 
โฉนด 1236 2471 ต.มะขามเต้ีย 4 1 5.1 105.1 7,500 788,250 - - - 788,250.00 788,250.00 0.30 
โฉนด 18826 32285 ต.มะขามเต้ีย 4.7 4.7 - เป็นทาง - - - - - 
โฉนด 35174 61868 ต.มะขามเต้ีย 4 23.6 23.6 15,000 354,000 - - - 354,000.00 354,000.00 0.30 
โฉนด 35173 61867 ต.มะขามเต้ีย 4 23.6 23.6 15,000 354,000 - - - 354,000.00 354,000.00 0.30 
โฉนด 47930 87364 ต.มะขามเต้ีย 4 11.9 11.9 20,000 238,000 - - - 238,000.00 238,000.00 0.30 
โฉนด 18614 106161 ต.บางกุง้ 4 44.5 44.5 0.30 
โฉนด 18613 106160 ต.บางกุง้ 4 54.5 54.5 10,000 545,000 - - - 545,000.00 545,000.00 0.30 
โฉนด 18608 106155 ต.บางกุง้ 42.3 42.3 - เป็นทาง - - - - - 0.02 
โฉนด 18606 106022 ต.บางกุง้ 4 1 5.1 105.1 10,000 1,051,000 - - - 1,051,000.00 1,051,000.00 0.30 
โฉนด 18605 106021 ต.บางกุง้ 4 81.4 81.4 10,000 814,000 - - - 814,000.00 814,000.00 0.30 
โฉนด 18604 106020 ต.บางกุง้ 4 25.7 25.7 10,000 257,000 - - - 257,000.00 257,000.00 0.30 
โฉนด 22357 39372 ต.มะขามเต้ีย 4 98.7 98.7 5,000 493,500 - - - 493,500.00 493,500.00 0.30 
โฉนด 50957 96170 ต.มะขามเต้ีย 4 1 32.9 432.9 10,000 4,329,000 - - - 4,329,000.00 4,329,000.00 0.30 
โฉนด 18728 107455 ต.บางกุง้ 33.2 33.2 30,000 996,000 เป็นทาง - - - 996,000.00 996,000.00 0.30 
โฉนด 182 69175 ต.บางใบไม้ 4 1 55.2 455.2 4,000 1,820,800 - - - 1,820,800.00 1,820,800.00 0.30 
โฉนด 1739 87332 ต.บางใบไม้ 4 1 1 3.3 503.3 4,000 2,013,200 - - - 2,013,200.00 2,013,200.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 57622 111836 ต.มะขามเต้ีย 4 24.1 24.1 12,000 289,200 - - - 289,200.00 289,200.00 0.30 
โฉนด 57623 111837 ต.มะขามเต้ีย 4 24.1 24.1 12,000 289,200 - - - 289,200.00 289,200.00 0.30 
โฉนด 57625 111796 ต.มะขามเต้ีย 4 24.1 24.1 12,000 289,200 - - - 289,200.00 289,200.00 0.30 
โฉนด 57626 111797 ต.มะขามเต้ีย 4 24.2 24.2 12,000 290,400 - - - 290,400.00 290,400.00 0.30 
โฉนด 20217 122906 ต.บางกุง้ 4 84.1 84.1 12,000 1,009,200 - - - 1,009,200.00 1,009,200.00 0.30 
โฉนด 20212 122901 ต.บางกุง้ 4 80.0 80.0 12,000 960,000 - - - 960,000.00 960,000.00 0.30 
โฉนด 20213 122902 ต.บางกุง้ 4 82.0 82.0 12,000 984,000 - - - 984,000.00 984,000.00 0.30 
โฉนด 12214 57905 ต.บางกุง้ 2 1 8.9 108.9 15,000 1,633,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 320.00 6,550.00 2,096,000.00 14/18 377,280.00 1,718,720.00 3,352,220.00 3,352,220.00 0.02 
โฉนด 12213 57904 ต.บางกุง้ 2 1 36.6 136.6 15,000 2,049,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 320.00 6,550.00 2,096,000.00 14/18 377,280.00 1,718,720.00 3,767,720.00 3,767,720.00 0.02 
โฉนด 34521 60181 ต.มะขามเต้ีย 3 46.2 46.2 50,000 2,310,000 1 ตึกแถว ตึก 3 272.00 50.00 7,550.00 2,053,600.00 24/38 780,368.00 1,273,232.00 2,428,232 2,428,232.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 272.00 50.00 7,550.00 2,053,600.00 24/38 780,368.00 1,273,232.00 2,428,232 2,428,232.00 0.30 
โฉนด 62536 127236 ต.มะขามเต้ีย 2 21.0 21.0 - 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 3/3 21,744.00 703,056.00 703,056.00 703,056.00 0.02 
โฉนด 62537 127237 ต.มะขามเต้ีย 2 21.0 21.0 - 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 3/3 231,936.00 492,864.00 492,864.00 492,864.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 37610 65886 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.5 110.5 8,000 884,000 - - - 884,000.00 884,000.00 0.30 
โฉนด 27274 46479 ต.มะขามเต้ีย 4 1 90.9 190.9 5,000 954,500 - - - 954,500.00 954,500.00 0.30 
โฉนด 22729 38643 ต.มะขามเต้ีย 4 53.6 53.6 4,000 214,400 - - - 214,400.00 214,400.00 0.30 
โฉนด 41296 74592 ต.มะขามเต้ีย 48.0 48.0 21,500 1,032,000 เป็นทาง - - - 1,032,000.00 1,032,000.00 - 
โฉนด 46300 84729 ต.มะขามเต้ีย 4 56.8 56.8 20,000 1,136,000 - - - 1,136,000.00 1,136,000.00 0.30 
โฉนด 46296 84725 ต.มะขามเต้ีย 4 42.0 42.0 20,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.30 
โฉนด 46297 84726 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 46298 84727 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 46299 84728 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 52401 99938 ต.มะขามเต้ีย 4 1 89.0 189.0 20,000 3,780,000 - - - 3,780,000.00 3,780,000.00 0.30 
โฉนด 52408 99935 ต.มะขามเต้ีย 4 94.5 94.5 20,000 1,890,000 - - - 1,890,000.00 1,890,000.00 0.30 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
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ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
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สร้าง การใช้
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ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 52407 99945 ต.มะขามเต้ีย 4 94.5 94.5 20,000 1,890,000 - - - 1,890,000.00 1,890,000.00 0.30 
โฉนด 52406 99943 ต.มะขามเต้ีย 4 26.2 26.2 20,000 524,000 - - - 524,000.00 524,000.00 0.30 
โฉนด 52405 99942 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 52404 99941 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 52403 99940 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 52402 99939 ต.มะขามเต้ีย 4 21.0 21.0 20,000 420,000 - - - 420,000.00 420,000.00 0.30 
โฉนด 21002 34939 ต.มะขามเต้ีย 4 77.3 77.3 12,000 927,600 - - - 927,600.00 927,600.00 0.30 
โฉนด 60276 120469 ต.มะขามเต้ีย 4 1 18.0 118.0 12,000 1,416,000 - - - 1,416,000.00 1,416,000.00 0.30 
โฉนด 60275 120468 ต.มะขามเต้ีย 4 1 17.6 117.6 12,000 1,411,200 - - - 1,411,200.00 1,411,200.00 0.30 
โฉนด 60274 120467 ต.มะขามเต้ีย 4 1 17.3 117.3 12,000 1,407,600 - - - 1,407,600.00 1,407,600.00 0.30 
โฉนด 60273 120466 ต.มะขามเต้ีย 4 1 32.5 132.5 12,000 1,590,000 - - - 1,590,000.00 1,590,000.00 0.30 
โฉนด 46446 85401 ต.มะขามเต้ีย 4 18.0 18.0 18,000 324,000 - - - 324,000.00 324,000.00 0.30 
โฉนด 35646 61761 ต.มะขามเต้ีย 4 1 17.8 117.8 5,000 589,000 - - - 589,000.00 589,000.00 0.30 
โฉนด 39211 68925 ต.มะขามเต้ีย 4 5.6 5.6 15,000 84,000 - - - 84,000.00 84,000.00 0.30 
โฉนด 24116 41711 ต.มะขามเต้ีย 4 2 7.5 207.5 5,000 1,037,500 - - - 1,037,500.00 1,037,500.00 0.30 
โฉนด 60271 120464 ต.มะขามเต้ีย 4 2 1 24.2 924.2 12,000 11,090,400 - - - 11,090,400.00 11,090,400.00 0.30 
โฉนด 60277 120470 ต.มะขามเต้ีย 4 1 32.3 132.3 12,000 1,587,600 - - - 1,587,600.00 1,587,600.00 0.30 
โฉนด 58813 121653 ต.มะขามเต้ีย 4 1 15.9 115.9 12,000 1,390,800 - - - 1,390,800.00 1,390,800.00 0.30 
โฉนด 58814 121654 ต.มะขามเต้ีย 4 31.5 31.5 12,000 378,000 - - - 378,000.00 378,000.00 0.30 
โฉนด 58815 121655 ต.มะขามเต้ีย 4 18.0 18.0 12,000 216,000 - - - 216,000.00 216,000.00 0.30 
โฉนด 58816 121656 ต.มะขามเต้ีย 4 18.0 18.0 12,000 216,000 - - - 216,000.00 216,000.00 0.30 
โฉนด 28817 121657 ต.มะขามเต้ีย 4 31.5 31.5 12,000 378,000 - - - 378,000.00 378,000.00 0.30 
โฉนด 58818 121658 ต.มะขามเต้ีย 4 31.5 31.5 12,000 378,000 - - - 378,000.00 378,000.00 0.30 
โฉนด 58819 121659 ต.มะขามเต้ีย 4 13.0 13.0 12,000 156,000 - - - 156,000.00 156,000.00 0.30 
โฉนด 28820 121660 ต.มะขามเต้ีย 4 18.0 18.0 12,000 216,000 - - - 216,000.00 216,000.00 0.30 
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 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 51949 102486 ต.มะขามเต้ีย 4 1 16.5 116.5 5,250 611,625 - - - 611,625.00 611,625.00 0.30 
โฉนด 34464 59881 ต.มะขามเต้ีย 3 15.0 15.0 40,000 600,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,632,840.00 1,632,840.00 0.30 
โฉนด 46447 85402 ต.มะขามเต้ีย 3 18.0 18.0 18,000 324,000 1 บา้นแถว ตึก 3 96.00 6,750.00 648,000.00 16/22 142,560.00 505,440.00 829,440.00 829,440.00 0.30 
โฉนด 27435 46791 ต.มะขามเต้ีย 3 17.2 17.2 80,000 1,376,000 1 ตึกแถว ตึก 3 120.00 7,550.00 906,000.00 27/44 398,640.00 507,360.00 1,883,360.00 1,883,360.00 0.30 
โฉนด 12020 21711 ต.มะขามเต้ีย 3 50.1 50.1 40,000 2,004,000 1 ตึกแถว ตึก 3 38.00 50.00 7,550.00 286,900.00 16/22 63,118.00 223,782.00 1,225,782 1,225,782.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 38.00 50.00 7,550.00 286,900.00 16/22 63,118.00 223,782.00 1,225,782 1,225,782.00 0.30 
โฉนด 40563 72167 ต.มะขามเต้ีย 4 31.8 31.8 13,000 413,400 1 ตึกแถว ตึก 84.00 7,550.00 634,200.00 19/28 177,576.00 456,624.00 870,024.00 870,024.00 0.30 
โฉนด 12019 21710 ต.มะขามเต้ีย 3 48.0 48.0 40,000 1,920,000 1 ตึกแถว ตึก 3 38.00 50.00 7,550.00 286,900.00 16/22 63,118.00 223,782.00 1,183,782 1,183,782.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 38.00 50.00 7,550.00 286,900.00 16/22 63,118.00 223,782.00 1,183,782 1,183,782.00 0.30 
โฉนด 34466 59883 ต.มะขามเต้ีย 3 13.2 13.2 40,000 528,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,560,840.00 1,560,840.00 0.30 
โฉนด 34465 59882 ต.มะขามเต้ีย 3 15.1 15.1 40,000 604,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,636,840.00 1,636,840.00 0.30 
โฉนด 34473 59873 ต.มะขามเต้ีย 3 21.2 21.2 40,000 848,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,880,840.00 1,880,840.00 0.30 
โฉนด 34467 59884 ต.มะขามเต้ีย 3 16.7 16.7 40,000 668,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,700,840.00 1,700,840.00 0.30 
โฉนด 34468 59885 ต.มะขามเต้ีย 3 15.6 15.6 10,000 156,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,188,840.00 1,188,840.00 0.30 
โฉนด 34634 60401 ต.มะขามเต้ีย 3 42.2 42.2 5,000 211,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550.00 1,359,000.00 17/24 326,160.00 1,032,840.00 1,243,840.00 1,243,840.00 0.30 
โฉนด 24115 41710 ต.มะขามเต้ีย 1 95.4 195.4 5,000 977,000 เป็นทาง - - - 977,000.00 977,000.00 - 
โฉนด 24825 42335 ต.มะขามเต้ีย 3 6.9 6.9 52,000 358,800 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 1,206,816.00 1,206,816.00 0.30 
โฉนด 24826 42336 ต.มะขามเต้ีย 3 20.3 20.3 80,000 1,624,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 2,472,016.00 2,472,016.00 0.30 
โฉนด 24827 42337 ต.มะขามเต้ีย 3 21.3 21.3 80,000 1,704,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 2,552,016.00 2,552,016.00 0.30 
โฉนด 24830 42340 ต.มะขามเต้ีย 3 35.8 35.8 10,000 358,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 50.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 1,027,016 1,027,016.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 144.00 50.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 1,027,016 1,027,016.00 0.30 
โฉนด 27428 46784 ต.มะขามเต้ีย 3 29.0 29.0 50,000 1,450,000 คร่อม ฉ. 3 - - - 1,450,000.00 1,450,000.00 0.30 
โฉนด 10066 19267 ต.มะขามเต้ีย 4 2 19.2 219.2 15,000 3,288,000 คร่อม ฉ. - - - 3,288,000.00 3,288,000.00 0.30 
โฉนด 18410 31602 ต.มะขามเต้ีย 4 2 19.3 219.3 15,000 3,289,500 คร่อม ฉ. - - - 3,289,500.00 3,289,500.00 0.30 
โฉนด 10067 19268 ต.มะขามเต้ีย 4 1 70.3 170.3 7,500 1,277,250 คร่อม ฉ. - - - 1,277,250.00 1,277,250.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 51782 99362 ต.มะขามเต้ีย 4 3 9.2 309.2 12,000 3,710,400 - - - 3,710,400.00 3,710,400.00 0.30 

. โฉนด 9421 18198 ต.มะขามเต้ีย 2 27.0 27.0 15,000 405,000 1 โรงจอดรถ โครง 2 40.00 2,500.00 100,000.00 2/2 2,000.00 98,000.00 503,000.00 503,000.00 0.02 

. โฉนด 9422 18199 ต.มะขามเต้ีย 2 32.3 32.3 15,000 484,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 64.00 6,550.00 419,200.00 2/2 8,384.00 410,816.00 895,316.00 895,316.00 0.02 

. โฉนด 30845 54441 ต.มะขามเต้ีย 2 24.5 24.5 15,000 367,500 คร่อม ฉ. - - - 367,500.00 367,500.00 0.02 

. โฉนด 30846 54442 ต.มะขามเต้ีย 2 23.6 23.6 15,000 354,000 1 โรงจอดรถ โครง 2 36.00 2,500.00 90,000.00 - 90,000.00 444,000.00 444,000.00 0.02 

. โฉนด 9368 18145 ต.มะขามเต้ีย 3 56.1 56.1 12,000 673,200 1 คลังสินค้า ตึก 3 96.00 5,600.00 537,600.00 2/2 10,752.00 526,848.00 1,200,048.00 1,200,048.00 0.30 

. โฉนด 9369 18146 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 12,000 601,200 คร่อม ฉ. - - - 601,200.00 601,200.00 0.30 

. โฉนด 29182 50766 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 บ้านแถว ตึก 2 136.00 6,750.00 918,000.00 16/22 201,960.00 716,040.00 956,040.00 956,040.00 0.02 

. โฉนด 19210 32774 ต.มะขามเต้ีย 2 19.4 19.4 12,000 232,800 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 29/48 259,200.00 280,800.00 513,600.00 513,600.00 0.02 

. โฉนด 9350 18127 ต.มะขามเต้ีย 2 20.1 20.1 12,000 241,200 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 14/18 97,200.00 442,800.00 684,000.00 684,000.00 0.02 

. โฉนด 9349 18126 ต.มะขามเต้ีย 2 27.8 27.8 12,000 333,600 1 บ้านแถว ตึก 2 76.00 6,750.00 513,000.00 10/10 51,300.00 461,700.00 795,300.00 795,300.00 0.02 

. โฉนด 19215 32779 ต.มะขามเต้ีย 2 20.1 20.1 12,000 241,200 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 8/8 43,200.00 496,800.00 738,000.00 738,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27668 52939 ต.มะขามเต้ีย 1 3 42.1 342.1 12,000 4,105,200 - - - 4,105,200.00 4,105,200.00 - 

. โฉนด 9867 19871 ต.มะขามเต้ีย 4 50.6 50.6 10,000 506,000 - - - 506,000.00 506,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6725 12979 ต.มะขามเต้ีย 2 1 61.2 461.2 10,500 4,842,600 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 8 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 9 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 10 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - 11 ตึกแถว ตึก 2 48.00 9.09 7,550.00 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 664,924 664,924.36 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 702 832 ต.ตลาด 2 82.0 82.0 6,000 492,000 1 ห้องแถว ตึก 2 36.00 25.00 6,650.00 239,400.00 42/74 177,156.00 62,244.00 185,244 185,244.00 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 36.00 25.00 6,650.00 239,400.00 42/74 177,156.00 62,244.00 185,244 185,244.00 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 36.00 25.00 6,650.00 239,400.00 42/74 177,156.00 62,244.00 185,244 185,244.00 0.02 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 36.00 25.00 6,650.00 239,400.00 42/74 177,156.00 62,244.00 185,244 185,244.00 0.02 

. โฉนด 3027 17037 ต.ตลาด 2 26.3 26.3 6,000 157,800 1 ห้องแถว ตึก 2 40.00 6,650.00 266,000.00 42/74 196,840.00 69,160.00 226,960.00 226,960.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20074 34106 ต.ตลาด 2 1 25.0 125.0 20,000 2,500,000 1 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 28.80 14.29 7,550.00 217,440.00 33/56 121,766.40 95,673.60 452,816 452,816.46 0.02 

. โฉนด 19094 32983 ต.มะขามเต้ีย 2 1 28.3 128.3 12,000 1,539,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 36.00 6,550.00 235,800.00 10/10 23,580.00 212,220.00 1,751,820.00 1,751,820.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31209 36198 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 6,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. โฉนด 8101 16326 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 12,000 601,200 - - - 601,200.00 601,200.00 0.30 

. โฉนด 7570 38489 ต.บางกุ้ง 2 41.8 41.8 10,000 418,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 4/4 14,496.00 347,904.00 487,237 487,237.33 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 4/4 14,496.00 347,904.00 487,237 487,237.33 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 4/4 14,496.00 347,904.00 487,237 487,237.33 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31250 55435 ต.มะขามเต้ีย 4 48.6 48.6 8,000 388,800 - - - 388,800.00 388,800.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 2212 3946 ต.มะขามเต้ีย 2 52.4 52.4 10,000 524,000 คร่อม ฉ. - - - 524,000.00 524,000.00 0.02 

. โฉนด 221 3947 ต.มะขามเต้ีย 2 52.3 52.3 10,000 523,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 2/2 12,576.00 616,224.00 1,139,224.00 1,139,224.00 0.02 

. โฉนด 4408 6825 ต.มะขามเต้ีย 4 73.1 73.1 15,000 1,096,500 - - - 1,096,500.00 1,096,500.00 0.30 

. โฉนด 5006 22843 ต.บางกุ้ง 4 42.9 42.9 6,000 257,400 - - - 257,400.00 257,400.00 0.30 

. โฉนด 6784 35524 ต.บางกุ้ง 4 1 3 49.3 749.3 16,500 12,363,450 - - - 12,363,450.00 12,363,450.00 0.30 

. โฉนด 29499 51624 ต.มะขามเต้ีย 2 24.3 24.3 4,000 97,200 เป็นทาง - - - 97,200.00 97,200.00 0.02 

. โฉนด 19775 33784 ต.มะขามเต้ีย 2 25.2 25.2 93,500 2,356,200 1 ตึกแถว ตึก 2 280.00 7,550.00 2,114,000.00 33/56 1,183,840.00 930,160.00 3,286,360.00 3,286,360.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 787 817 ต.ตลาด 2 1 74.0 174.0 20,000 3,480,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 128.00 30.77 6,550.00 838,400.00 66/85 712,640.00 125,760.00 1,196,529 1,196,529.23 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 96.00 23.08 7,550.00 724,800.00 38/66 478,368.00 246,432.00 1,049,509 1,049,508.92 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 96.00 23.08 7,550.00 724,800.00 38/66 478,368.00 246,432.00 1,049,509 1,049,508.92 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 96.00 23.08 7,550.00 724,800.00 38/66 478,368.00 246,432.00 1,049,509 1,049,508.92 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38785 68610 ต.มะขามเต้ีย 2 1 17.0 117.0 6,000 702,000 เป็นทาง - - - 702,000.00 702,000.00 0.02 

. โฉนด 38786 68611 ต.มะขามเต้ีย 1 3 32.2 332.2 6,000 1,993,200 - - - 1,993,200.00 1,993,200.00 - 

. โฉนด 30477 53462 ต.มะขามเต้ีย 4 97.8 97.8 10,000 978,000 - - - 978,000.00 978,000.00 0.30 

. โฉนด 60257 120313 ต.มะขามเต้ีย 4 12.4 12.4 5,500 68,200 - - - 68,200.00 68,200.00 0.30 

. โฉนด 39270 69253 ต.มะขามเต้ีย 3 3 94.7 394.7 5,500 2,170,850 1 ตลาด ไม่เกิน โครง 3 276.00 3,500.00 966,000.00 3/3 28,980.00 937,020.00 3,107,870.00 3,107,870.00 0.30 

. น.ส.3 12 1558 ต.มะขามเต้ีย 3 1 60.0 160.0 8,000 1,280,000 1 อาคารรวม ตึก 3 528.00 7,600.00 4,012,800.00 17/24 963,072.00 3,049,728.00 4,329,728.00 4,329,728.00 0.30 

. โฉนด 29379 61891 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3 33.2 733.2 10,000 7,332,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 8 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 9 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - - 10 ตึกแถว ตึก 2 48.00 3.33 7,550.00 362,400.00 13/16 57,984.00 304,416.00 548,816 548,816.00 0.02 

. - 11 20 หอ้ง ตึก 2 960.00 66.67 7,550.00 7,248,000.00 13/16 1,159,680.00 6,088,320.00 10,976,320 10,976,320.00 0.02 

. โฉนด 42068 79253 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 10,000 500,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 18/26 102,180.00 290,820.00 790,820.00 790,820.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26396 48640 ต.มะขามเต้ีย 4 48.2 48.2 15,000 723,000 - - - 723,000.00 723,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 45612 83790 4 5.2 5.2 17,000 88,400 - - - 88,400.00 88,400.00 0.30 

. โฉนด 44951 83552 2 1 74.8 174.8 12,000 2,097,600 1 บ้านเด่ียว ไม้ 2 72.00 6,550.00 471,600.00 2/6 28,296.00 443,304.00 2,540,904.00 2,540,904.00 0.02 

. โฉนด 25055 43256 3 21.4 21.4 15,000 321,000 1 บ้านแถว ตึก 2 128.00 6,750.00 864,000.00 2/2 17,280.00 846,720.00 1,167,720.00 1,167,720.00 0.30 

. โฉนด 26376 45379 2 20.1 20.1 15,000 301,500 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 7/7 56,700.00 753,300.00 1,054,800.00 1,054,800.00 0.02 

. โฉนด 59756 118919 2 12.7 12.7 15,000 190,500 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 7/7 56,700.00 753,300.00 943,800.00 943,800.00 - 

. โฉนด 58790 114849 2 9.7 9.7 15,000 145,500 คร่อม ฉ. - - - 145,500.00 145,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 46382 85583 ต.มะขามเต้ีย 4 73.6 73.6 18,000 1,324,800 - - - 1,324,800.00 1,324,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4342 54549 ต.ตลาด 2 21.6 21.6 20,000 432,000 1 ตึกแถว ตึก 2 210.00 7,550.00 1,585,500.00 25/40 634,200.00 951,300.00 1,383,300.00 1,383,300.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9266 18253 ต.มะขามเต้ีย 2 90.7 90.7 15,000 1,360,500 1 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 6,650.00 186,200.00 37/64 119,168.00 67,032.00 218,199 218,198.67 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 6,650.00 186,200.00 37/64 119,168.00 67,032.00 218,199 218,198.67 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 6,650.00 186,200.00 37/64 119,168.00 67,032.00 218,199 218,198.67 0.02 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 6,650.00 186,200.00 37/64 119,168.00 67,032.00 218,199 218,198.67 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 6,650.00 186,200.00 37/64 119,168.00 67,032.00 218,199 218,198.67 0.02 

. - - 6 ห้องแถว ตึก 2 28.00 11.11 2,500.00 70,000.00 37/64 44,800.00 25,200.00 176,367 176,366.67 0.02 
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 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย
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ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
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ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 7 3 หอ้ง ตึก 2 84.00 33.33 6,650.00 558,600.00 37/64 357,504.00 201,096.00 654,596 654,596.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27141 46379 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1.6 101.6 10,000 1,016,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550.00 1,048,000.00 2/2 20,960.00 1,027,040.00 2,043,040.00 2,043,040.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 24860 42519 ต.มะขามเต้ีย 4 1 42.7 142.7 12,000 1,712,400 - - - 1,712,400.00 1,712,400.00 0.30 

. โฉนด 27076 48312 ต.มะขามเต้ีย 3 3 3 21.2 1,521.2 2,500 3,803,000 1 ตลาด โครง 3 199.50 3,500.00 698,250.00 16/22 153,615.00 544,635.00 4,347,635.00 4,347,635.00 0.30 

. โฉนด 23039 39465 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3.2 103.2 12,000 1,238,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 76.19 6,550.00 628,800.00 22/34 213,792.00 415,008.00 1,358,551 1,358,550.86 - 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 3 30.00 23.81 6,550.00 196,500.00 22/34 66,810.00 129,690.00 424,547 424,547.14 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14278 29462 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 15,000 540,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 342.00 6,550.00 2,240,100.00 11/12 268,812.00 1,971,288.00 2,511,288.00 2,511,288.00 - 

. โฉนด 14277 29463 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 15,000 540,000 คร่อม ฉ. - - - 540,000.00 540,000.00 - 

. โฉนด 14280 29464 ต.มะขามเต้ีย 2 35.0 35.0 15,000 525,000 คร่อม ฉ. - - - 525,000.00 525,000.00 - 

. โฉนด 14277 29461 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 15,000 540,000 คร่อม ฉ. - - - 540,000.00 540,000.00 - 

. โฉนด 14276 29460 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 15,000 540,000 คร่อม ฉ. - - - 540,000.00 540,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 40294 74108 ต.มะขามเต้ีย 4 87.3 87.3 6,000 523,800 - - - 523,800.00 523,800.00 0.30 

. โฉนด 40293 74107 ต.มะขามเต้ีย 4 90.3 90.3 6,000 541,800 - - - 541,800.00 541,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41773 77837 ต.มะขามเต้ีย 2 90.2 90.2 12,000 1,082,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 18/26 81,744.00 232,656.00 1,315,056.00 1,315,056.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12349 22245 ต.มะขามเต้ีย 4 52.2 52.2 15,000 783,000 - - - 783,000.00 783,000.00 0.30 

. โฉนด 646 1422 ต.มะขามเต้ีย 4 52.1 52.1 15,000 781,500 - - - 781,500.00 781,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2278 10681 ต.ตลาด 2 11.4 11.4 15,000 171,000 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550.00 422,800.00 16/22 93,016.00 329,784.00 500,784.00 500,784.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3425 27148 ต.ตลาด 2 14.6 14.6 60,000 876,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 56.00 50.00 6,650.00 372,400.00 61/93 346,332.00 26,068.00 464,068 464,068.00 - 

2 ห้องแถว ไม้ 3 56.00 50.00 6,650.00 372,400.00 61/93 29,792.00 342,608.00 780,608 780,608.00 0.30 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 2088 7463 ต.ตลาด 2 30.4 30.4 20,000 608,000 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 8/8 41,920.00 482,080.00 1,090,080.00 1,090,080.00 0.02 

. โฉนด 570 627 ต.ตลาด 2 1 70.0 170.0 20,000 3,400,000 1 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 2 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 3 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 4 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 5 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 6 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - 7 บ้านแถว ตึก 2 35.00 14.29 6,550.00 229,250.00 8/8 18,340.00 210,910.00 696,624 696,624.29 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13052 23110 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 6,000 298,200 - - - 298,200.00 298,200.00 0.30 

. โฉนด 13044 23102 ต.มะขามเต้ีย 4 87.6 87.6 10,000 876,000 - - - 876,000.00 876,000.00 0.30 

. โฉนด 13045 23103 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 0.30 

. โฉนด 48390 88496 ต.มะขามเต้ีย 2 18.3 18.3 100,000 1,830,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 14/18 163,080.00 742,920.00 2,572,920.00 2,572,920.00 - 

. โฉนด 344 2301 ต.มะขามเต้ีย 2 24.1 24.1 20,000 482,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 340.00 6,550.00 2,227,000.00 14/18 400,860.00 1,826,140.00 2,308,140.00 2,308,140.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3154 5335 ต.มะขามเต้ีย 2 55.4 55.4 15,000 831,000 1 บ้านเด่ียว ตึก/ไม้ 2 288.00 6,550.00 1,886,400.00 35/60 1,131,840.00 754,560.00 1,585,560.00 1,585,560.00 - 

. โฉนด 3176 5357 ต.มะขามเต้ีย 2 50.8 50.8 15,000 762,000 1 โรงจอดรถ โครง 2 60.00 2,500.00 150,000.00 2/2 3,000.00 147,000.00 909,000.00 909,000.00 0.02 

. โฉนด 3175 5356 ต.มะขามเต้ีย 2 50.6 50.6 15,000 759,000 1 โรงจอดรถ โครง 2 60.00 2,500.00 150,000.00 2/2 3,000.00 147,000.00 906,000.00 906,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 32652 56136 ต.มะขามเต้ีย 2 73.7 73.7 12,000 884,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 342.00 6,550.00 2,240,100.00 14/18 403,218.00 1,836,882.00 2,721,282.00 2,721,282.00 - 

. โฉนด 32651 56135 ต.มะขามเต้ีย 2 74.2 74.2 12,000 890,400 1 คร่อม ฉ. - - - 890,400.00 890,400.00 - 

. โฉนด 32650 56134 ต.มะขามเต้ีย 2 37.3 37.3 12,000 447,600 1 คร่อม ฉ. - - - 447,600.00 447,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26151 45770 ต.มะขามเต้ีย 2 24.7 24.7 20,000 494,000 1 บ้านแถว ตึก 2 62.00 6,750.00 418,500.00 16/22 92,070.00 326,430.00 820,430.00 820,430.00 0.02 

. โฉนด 18663 32237 ต.มะขามเต้ีย 2 24.7 24.7 20,000 494,000 1 บ้านแถว ตึก 2 62.00 6,750.00 418,500.00 16/22 92,070.00 326,430.00 820,430.00 820,430.00 0.02 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 15040 23735 ต.มะขามเต้ีย 2 17.6 17.6 25,000 440,000 1 ตึกแถว ตึก 2 196.00 7,550.00 1,479,800.00 26/42 621,516.00 858,284.00 1,298,284.00 1,298,284.00 0.02 

. โฉนด 3762 36277 ต.ตลาด 2 15.1 15.1 20,000 302,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 31/52 376,896.00 347,904.00 649,904.00 649,904.00 - 

. โฉนด 5061 7415 ต.มะขามเต้ีย 2 27.9 27.9 15,000 418,500 1 ห้องแถว ไม้ 2 128.00 6,650.00 851,200.00 43/93 791,616.00 59,584.00 478,084.00 478,084.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2079 3737 ต.ตลาด 4 51.9 51.9 20,000 1,038,000 - - - 1,038,000.00 1,038,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 51 238 ต.บางใบไม้ 2 1 2.0 402.0 200 80,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 336.00 6,550.00 2,200,800.00 20/30 660,240.00 1,540,560.00 1,620,960.00 1,620,960.00 - 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 81 477 ต.บางใบไม้ 1 71.0 71.0 200 14,200 - - - 14,200.00 14,200.00 - 

. น.ส.3 21 104 ต.บางใบไม้ 1 2 2 82.0 1,082.0 200 216,400 - - - 216,400.00 216,400.00 - 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 188 ต.ตลาด 2 - 20,000 - 1 ตึกแถว ตึก 2 224.00 33.79 7,550.00 1,691,200.00 45/76 1,285,312.00 405,888.00 405,888 405,888.00 - 

. ต.ตลาด - - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 14.48 7,550.00 724,800.00 45/76 550,848.00 173,952.00 173,952 173,952.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 45.00 6.79 7,550.00 339,750.00 45/76 258,210.00 81,540.00 81,540 81,540.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 8 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 9 ตึกแถว ตึก 2 31.50 4.75 7,550.00 237,825.00 45/76 180,747.00 57,078.00 57,078 57,078.00 0.02 

. - - 10 2 หอ้ง ตึก 2 64.00 9.65 7,550.00 483,200.00 45/76 367,232.00 115,968.00 115,968 115,968.00 0.02 

. - - 11 ตึกแถว ตึก 2 45.00 6.79 7,550.00 339,750.00 45/76 258,210.00 81,540.00 81,540 81,540.00 0.02 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 45706 45706 ต.มะขามเต้ีย 4 1 22.0 122.0 15,000 1,830,000 - - - 1,830,000.00 1,830,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1033 2981 ต.ตลาด 2 24.0 24.0 20,000 480,000 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 44.00 33.33 6,650.00 292,600.00 44/76 222,376.00 70,224.00 230,224 230,224.00 - 

. - - 2 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 44.00 33.33 6,650.00 292,600.00 44/76 222,376.00 70,224.00 230,224 230,224.00 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 44.00 33.33 6,650.00 292,600.00 44/76 222,376.00 70,224.00 230,224 230,224.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37421 187 ต.มะขามเต้ีย 2 34.6 234.6 40,000 9,384,000 เป็นทาง - - - 9,384,000.00 9,384,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4017 39217 ต.ตลาด 5 33.4 33.4 100,000 3,340,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 64.00 66.67 6,550.00 419,200.00 18/26 108,992.00 310,208.00 2,536,875 2,536,874.67 0.30 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 32.00 33.33 6,550.00 209,600.00 18/26 54,496.00 155,104.00 1,268,437 1,268,437.33 - 

. โฉนด 2679 13977 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 4,000 78,400 - - - 78,400.00 78,400.00 0.30 
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ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 2970 14031 ต.บางกุ้ง 4 26.8 26.8 12,000 321,600 - - - 321,600.00 321,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9449 18269 ต.มะขามเต้ีย 5 16.1 16.1 40,000 644,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 16.00 13.33 7,550.00 120,800.00 37/64 77,312.00 43,488.00 129,355 129,354.67 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2-3 ตึก 2 104.00 86.67 7,550.00 785,200.00 37/64 502,528.00 282,672.00 840,805 840,805.33 - 

. - - 

. โฉนด 5360 8586 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 15,000 754,500 เชา่ทีด่นิ - - - 754,500.00 754,500.00 0.30 

. โฉนด 7087 13543 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 15,000 751,500 เชา่ทีด่นิ - - - 751,500.00 751,500.00 0.30 

. โฉนด 2009 7113 ต.ตลาด 2 25.0 25.0 50,000 1,250,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 54/76 459,040.00 144,960.00 1,394,960.00 1,394,960.00 - 

. โฉนด 4011 38305 ต.ตลาด 2 25.0 25.0 50,000 1,250,000 1 ตึกแถว ตึก 3 16.00 20.00 7,550.00 120,800.00 54/76 91,808.00 28,992.00 278,992 278,992.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 64.00 80.00 7,550.00 483,200.00 54/76 367,232.00 115,968.00 1,115,968 1,115,968.00 0.02 

. โฉนด 46571 96098 ต.มะขามเต้ีย 2 64.0 64.0 24,500 1,568,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 100.00 6,550.00 655,000.00 12/14 91,700.00 563,300.00 2,131,300.00 2,131,300.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 54670 105297 ต.มะขามเต้ีย 2 2 2.2 202.2 12,000 2,426,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 180.00 6,550.00 1,179,000.00 3/3 35,370.00 1,143,630.00 3,570,030.00 3,570,030.00 - 

. โฉนด 54667 105294 ต.มะขามเต้ีย 2 2 3.7 203.7 12,000 2,444,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 180.00 6,550.00 1,179,000.00 3/3 35,370.00 1,143,630.00 3,588,030.00 3,588,030.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22097 37751 ต.มะขามเต้ีย 1 2 23.9 223.9 8,000 1,791,200 - - - 1,791,200.00 1,791,200.00 - 

. โฉนด 31915 55106 ต.มะขามเต้ีย 2 29.4 29.4 15,000 441,000 1 ตึกแถว ตึก 2 110.00 7,550.00 830,500.00 26/42 348,810.00 481,690.00 922,690.00 922,690.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15599 23558 ต.มะขามเต้ีย 2 51.3 51.3 12,000 615,600 1 บ้านเด่ียว ตึก/ไม้ 2 136.00 6,550.00 890,800.00 37/64 570,112.00 320,688.00 936,288.00 936,288.00 - 

. โฉนด 15602 23561 ต.มะขามเต้ีย 2 51.0 51.0 12,000 612,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 128.00 6,550.00 838,400.00 4/4 33,536.00 804,864.00 1,416,864.00 1,416,864.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20008 119285 ต.บางกุ้ง 3 17.3 17.3 8,000 138,400 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 4/4 12,080.00 289,920.00 359,120 359,120.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 4/4 12,080.00 289,920.00 359,120 359,120.00 0.30 

. โฉนด 5999 28552 ต.บางกุ้ง 4 73.9 73.9 8,000 590,880 - - - 590,880.00 590,880.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21329 36363 ต.มะขามเต้ีย 4 65.5 65.5 12,000 786,000 - - - 786,000.00 786,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5768 28253 ต.บางกุ้ง 4 1 92.5 192.5 4,000 770,000 - - - 770,000.00 770,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13799 24039 ต.มะขามเต้ีย 2 99.8 99.8 12,000 1,197,600 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 596,568 596,568.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 596,568 596,568.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 596,568 596,568.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550.00 362,400.00 14/18 65,232.00 297,168.00 596,568 596,568.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 30300 51759 ต.มะขามเต้ีย 2 1 77.0 177.0 10,000 1,770,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 19/28 146,720.00 377,280.00 2,147,280.00 2,147,280.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38101 66772 ต.มะขามเต้ีย 2 20.4 20.4 12,000 244,800 1 บ้านแถว ตึก 2 88.00 6,750.00 594,000.00 20/30 178,200.00 415,800.00 660,600.00 660,600.00 0.02 

. โฉนด 2056 3699 ต.มะขามเต้ีย 2 2 59.1 259.1 15,000 3,886,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 15.67 6,550.00 786,000.00 47/76 597,360.00 188,640.00 797,491 797,491.17 0.02 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 70.00 9.14 6,550.00 458,500.00 47/76 348,460.00 110,040.00 465,203 465,203.19 0.02 

. - - 3 สถานศึกษา ตึก 3 576.00 75.20 6,950.00 4,003,200.00 47/76 3,042,432.00 960,768.00 3,883,254 3,883,253.64 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8161 40593 ต.บางกุ้ง 1 24 3 58.3 9,958.3 1,500 14,937,450 - - - 14,937,450.00 14,937,450.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 55273 105836 ต.มะขามเต้ีย 3 19.5 19.5 40,000 780,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 75.00 7,550.00 1,449,600.00 7/7 101,472.00 1,348,128.00 1,933,128 1,933,128.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 25.00 7,550.00 483,200.00 7/7 33,824.00 449,376.00 644,376 644,376.00 0.30 

. โฉนด 55274 105837 ต.มะขามเต้ีย 3 20.2 20.2 40,000 808,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 75.00 7,550.00 1,449,600.00 7/7 101,472.00 1,348,128.00 1,954,128 1,954,128.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 25.00 7,550.00 483,200.00 7/7 33,824.00 449,376.00 651,376 651,376.00 0.30 

. โฉนด 55275 105838 ต.มะขามเต้ีย 3 24.0 24.0 40,000 960,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 75.00 7,550.00 1,449,600.00 7/7 101,472.00 1,348,128.00 2,068,128 2,068,128.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 25.00 7,550.00 483,200.00 7/7 33,824.00 449,376.00 689,376 689,376.00 0.30 

. โฉนด 15336 26258 ต.มะขามเต้ีย 2 14.9 14.9 20,000 298,000 1 ตึกแถว ตึก 2 100.00 7,550.00 755,000.00 7/7 52,850.00 702,150.00 1,000,150.00 1,000,150.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17767 30826 ต.มะขามเต้ีย 1 1 0.3 100.3 6,000 601,800 - - - 601,800.00 601,800.00 - 

. โฉนด 17766 30825 ต.มะขามเต้ีย 1 70.1 70.1 6,000 420,600 - - - 420,600.00 420,600.00 - 

. โฉนด 6002 11296 ต.มะขามเต้ีย 1 1 23.2 123.2 4,000 492,800 - - - 492,800.00 492,800.00 - 

. โฉนด 19525 33104 ต.มะขามเต้ีย 2 2 10.0 210.0 12,000 2,520,000 1 ตึกแถว ตึก 2 224.00 7,550.00 1,691,200.00 14/18 304,416.00 1,386,784.00 3,906,784.00 3,906,784.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23560 40651 ต.มะขามเต้ีย 4 25.2 25.2 12,000 302,400 - - - 302,400.00 302,400.00 0.30 

. โฉนด 50798 95220 ต.มะขามเต้ีย 2 44.2 44.2 15,000 663,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550.00 471,600.00 12/14 66,024.00 405,576.00 1,068,576.00 1,068,576.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 774 8953 ต.บางกุ้ง 3 1 43.8 143.8 12,000 1,725,600 1 โรงจอดรถ โครง 3 70.00 2,500.00 175,000.00 4/4 7,000.00 168,000.00 1,893,600.00 1,893,600.00 0.30 

. โฉนด 7558 41015 ต.บางกุ้ง 2 1 54.4 154.4 25,000 3,860,000 1 ตึกแถว ตึก 2 308.00 50.00 7,550.00 2,325,400.00 4/4 93,016.00 2,232,384.00 4,162,384 4,162,384.00 - 

. - - 2 เปิดทะลุ ตึก 2 44.00 7.14 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 594,626 594,626.29 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.14 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 594,626 594,626.29 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.14 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 594,626 594,626.29 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.14 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 594,626 594,626.29 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.14 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 594,626 594,626.29 0.02 

. - - 7 2 หอ้ง ตึก 2 88.00 14.29 7,550.00 664,400.00 4/4 26,576.00 637,824.00 1,189,253 1,189,252.57 0.02 

. โฉนด 7561 41018 ต.บางกุ้ง 2 1 30.8 130.8 12,000 1,569,600 1 โรงจอดรถ 3 234.00 2,500.00 585,000.00 4/4 17,550.00 567,450.00 2,137,050.00 2,137,050.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22907 39142 ต.มะขามเต้ีย 4 1 40.0 140.0 6,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1063 2401 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 9.6 509.6 4,850 2,471,560 - - - 2,471,560.00 2,471,560.00 0.30 

. โฉนด 36521 62414 ต.มะขามเต้ีย 4 1 400.0 7,500 3,000,000 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.30 

. โฉนด 36522 62415 ต.มะขามเต้ีย 4 1 400.0 7,500 3,000,000 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.30 

. โฉนด 36523 62416 ต.มะขามเต้ีย 4 1 400.0 7,500 3,000,000 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15148 78323 ต.บางกุ้ง 4 48.1 48.1 6,000 288,600 - - - 288,600.00 288,600.00 0.30 

. โฉนด 3366 28404 ต.ตลาด 2 12.7 12.7 10,000 127,000 1 ห้องแถว ตึก 2 40.00 6,650.00 266,000.00 19/28 74,480.00 191,520.00 318,520.00 318,520.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 35022 60976 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 8,000 401,600 - - - 401,600.00 401,600.00 0.30 

. โฉนด 48256 87938 ต.มะขามเต้ีย 2 67.5 67.5 12,000 810,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 11/12 55,020.00 403,480.00 1,213,480.00 1,213,480.00 0.02 

. โฉนด 18175 31300 ต.มะขามเต้ีย 2 17.1 17.1 15,000 256,500 1 บ้านแถว ตึก 2 144.00 6,750.00 972,000.00 9/9 87,480.00 884,520.00 1,141,020.00 1,141,020.00 - 

. โฉนด 18184 31304 ต.มะขามเต้ีย 2 8.5 8.5 15,000 127,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 127,500.00 127,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 938 2799 ต.มะขามเต้ีย 2 1 54.2 154.2 4,000 616,800 1 ห้องแถว ตึก 2 154.00 57.89 6,650.00 1,024,100.00 26/42 430,122.00 593,978.00 951,073 951,072.74 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 28.00 10.53 6,650.00 186,200.00 26/42 78,204.00 107,996.00 172,922 172,922.32 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 28.00 10.53 6,650.00 186,200.00 26/42 78,204.00 107,996.00 172,922 172,922.32 0.02 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 28.00 10.53 6,650.00 186,200.00 26/42 78,204.00 107,996.00 172,922 172,922.32 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก 2 28.00 10.53 6,650.00 186,200.00 26/42 78,204.00 107,996.00 172,922 172,922.32 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3611 16079 ต.บางกุ้ง 4 33.2 33.2 10,000 332,000 - - - 332,000.00 332,000.00 0.30 

. โฉนด 15155 26220 ต.มะขามเต้ีย 4 50.4 50.4 18,000 907,200 - - - 907,200.00 907,200.00 0.03 

. โฉนด 12002 22048 ต.มะขามเต้ีย 4 83.1 83.1 4,000 332,400 - - - 332,400.00 332,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9178 43699 ต.บางกุ้ง 4 27.3 27.3 21,000 573,300 - - - 573,300.00 573,300.00 0.30 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
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 ราคา
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ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8728 40686 ต.บางกุ้ง 1 2 2 0.3 1,000.3 9,750 9,752,925 - - - 9,752,925.00 9,752,925.00 - 

. โฉนด 4123 17782 ต.บางกุ้ง 4 45.2 45.2 6,000 271,200 - - - 271,200.00 271,200.00 0.30 

. โฉนด 1119 9617 ต.บางกุ้ง 4 39.2 39.2 12,000 470,400 - - - 470,400.00 470,400.00 0.30 

. โฉนด 21386 39562 ต.มะขามเต้ีย 2 11.9 11.9 12,000 142,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 30/50 362,400.00 362,400.00 505,200.00 505,200.00 0.02 

. โฉนด 7556 38473 ต.บางกุ้ง 2 1 49.5 449.5 10,500 4,719,750 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 202.50 6,550.00 1,326,375.00 30/50 663,187.50 663,187.50 5,382,937.50 5,382,937.50 0.02 

. โฉนด 17269 28888 ต.มะขามเต้ีย 3 43.0 43.0 54,500 2,343,500 1 ตึกแถว ตึก 3 280.00 7,550.00 2,114,000.00 25/40 845,600.00 1,268,400.00 3,611,900.00 3,611,900.00 0.30 

. โฉนด 17270 18889 ต.มะขามเต้ีย 3 33.8 33.8 7,500 253,500 1 คร่อม ฉ. - - - 253,500.00 253,500.00 0.30 

. โฉนด 13677 64300 ต.บางกุ้ง 2 71.7 71.7 4,000 286,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 25/40 125,760.00 188,640.00 475,440.00 475,440.00 0.02 

. โฉนด 7127 36195 ต.บางกุ้ง 2 1 17.5 417.5 25,000 10,437,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 168.00 6,550.00 1,100,400.00 7/7 77,028.00 1,023,372.00 11,460,872.00 11,460,872.00 0.02 

. โฉนด 1316 8502 ต.บางกุ้ง 3 24.1 24.1 12,000 289,200 1 คร่อม ฉ. - - - 289,200.00 289,200.00 0.30 

. โฉนด 670 8501 ต.บางกุ้ง 3 5 3 16.5 2,316.5 10,000 23,165,000 1 ตลาดไม่เกิน ตึก 3 360.00 3,500.00 1,260,000.00 4/4 50,400.00 1,209,600.00 24,374,600.00 24,374,600.00 0.30 

. - - 1000ตรม. - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22504 38223 ต.มะขามเต้ีย 4 1 14.2 114.2 3,000 342,600 - - - 342,600.00 342,600.00 0.30 

. โฉนด 19141 32860 ต.มะขามเต้ีย 2 20.1 20.1 15,000 301,500 1 ตึกแถว ตึก 2 66.00 7,550.00 498,300.00 34/58 289,014.00 209,286.00 510,786.00 510,786.00 0.02 

. โฉนด 26184 24840 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 3,000 150,000 - - - 150,000.00 150,000.00 0.30 

. โฉนด 22503 38222 ต.มะขามเต้ีย 4 49.6 49.6 3,000 148,800 - - - 148,800.00 148,800.00 0.30 

. โฉนด 18795 31594 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.0 3,000 300,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 36/62 324,880.00 199,120.00 499,120.00 499,120.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3621 16089 ต.บางกุ้ง 4 42.3 42.3 10,000 423,000 - - - 423,000.00 423,000.00 0.30 

. โฉนด 36068 62349 ต.มะขามเต้ีย 2 19.8 19.8 15,000 297,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 23/36 233,280.00 414,720.00 711,720.00 711,720.00 0.02 

. โฉนด 5626 ต.ตลาด 5 22.0 22.0 62,500 1,375,000 1 ตึกแถว ตึก 3 88.00 50.00 7,550.00 664,400.00 37/64 425,216.00 239,184.00 926,684 926,684.00 0.30 

. - - 2 อยู่อาศัย ตึก 2 88.00 50.00 7,550.00 664,400.00 37/64 425,216.00 239,184.00 926,684 926,684.00 0.02 

. ศาลเจ้า - - 3 ห้องแถว ไม้ 69.00 28.16 - - - 387,200.00 387,200.00 - 

. - - - - - - - 
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คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 49980 92076 ต.มะขามเต้ีย 3 2 28.6 228.6 37,500 8,572,500 1 ส้านักงาน ตึก 3 319.00 8,700.00 2,775,300.00 9/9 249,777.00 2,525,523.00 11,098,023.00 11,098,023.00 0.30 

. - - ไม่เกนิ 5 ชัน้ - - - - - 

. โฉนด 15000 25343 ต.มะขามเต้ีย 3 24.5 24.5 25,000 612,500 1 ตึกแถว ตึก 3 294.00 7,550.00 2,219,700.00 10/10 221,970.00 1,997,730.00 2,610,230.00 2,610,230.00 0.30 

. โฉนด 17523 30147 ต.มะขามเต้ีย 2 16.2 16.2 25,000 405,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 56.00 28.57 7,550.00 422,800.00 10/10 42,280.00 380,520.00 496,234 496,234.29 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 140.00 71.43 7,550.00 1,057,000.00 10/10 105,700.00 951,300.00 1,240,586 1,240,585.71 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13419 62941 ต.บางกุ้ง 2 18.0 18.0 18,000 324,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 22/34 220,320.00 427,680.00 751,680.00 751,680.00 - 

. โฉนด 13799 66558 ต.บางกุ้ง 2 18.5 18.5 18,000 333,000 1 บ้านแถว ตึก 2 144.00 6,750.00 972,000.00 22/34 330,480.00 641,520.00 974,520.00 974,520.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2929 14271 ต.บางกุ้ง 4 52.0 52.0 12,000 624,000 - - - 624,000.00 624,000.00 0.30 

. โฉนด 2889 14233 ต.บางกุ้ง 2 52.1 52.1 12,000 625,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 30.00 6,550.00 196,500.00 13/16 31,440.00 165,060.00 790,260.00 790,260.00 0.02 

. โฉนด 2885 14229 ต.บางกุ้ง 4 1 4.4 104.4 12,000 1,252,800 - - - 1,252,800.00 1,252,800.00 0.30 

. โฉนด 28887 14231 ต.บางกุ้ง 1 52.4 52.4 12,000 628,800 - - - 628,800.00 628,800.00 - 

. โฉนด 2886 14230 ต.บางกุ้ง 1 52.5 52.5 12,000 630,000 - - - 630,000.00 630,000.00 - 

. โฉนด 2880 14224 ต.บางกุ้ง 2 53.0 53.0 12,000 636,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 34/58 420,384.00 304,416.00 940,416.00 940,416.00 - 

. โฉนด 2881 14225 ต.บางกุ้ง 2 52.9 52.9 12,000 634,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 64.00 50.00 6,550.00 419,200.00 34/58 243,136.00 176,064.00 493,464 493,464.00 0.02 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 64.00 50.00 6,550.00 419,200.00 34/58 243,136.00 176,064.00 493,464 493,464.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48914 89129 ต.มะขาเต้ีย 1 1 1 500.0 4,000 2,000,000 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 

. โฉนด 48915 89130 ต.มะขาเต้ีย 1 3 80.5 380.5 4,000 1,522,000 - - - 1,522,000.00 1,522,000.00 - 

. โฉนด 48917 89132 ต.มะขาเต้ีย 1 1 40.0 440.0 4,000 1,760,000 - - - 1,760,000.00 1,760,000.00 - 

. โฉนด 48918 89133 ต.มะขาเต้ีย 1 1 40.0 440.0 4,000 1,760,000 - - - 1,760,000.00 1,760,000.00 - 

. โฉนด 48919 89134 ต.มะขาเต้ีย 1 1 2 10.0 610.0 4,000 2,440,000 1 ห้องแถว 2 200.00 6,650.00 1,330,000.00 2/2 26,600.00 1,303,400.00 3,743,400.00 3,743,400.00 - 

. โฉนด 78968 89093 ต.มะขาเต้ีย 1 8.3 8.3 4,000 33,200 - - - 33,200.00 33,200.00 - 

. โฉนด 48924 89154 ต.มะขาเต้ีย 2 6 2 56.9 2,656.9 4,000 10,627,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550.00 471,600.00 14/18 84,888.00 386,712.00 11,014,312.00 11,014,312.00 0.02 

. โฉนด 78931 89204 ต.มะขาเต้ีย 2 1 68.7 168.7 4,000 674,800 1 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 320,690 320,690.00 0.02 
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ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 320,690 320,690.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 320,690 320,690.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 320,690 320,690.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 30.00 20.00 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 320,690 320,690.00 0.02 

. โฉนด 49234 899203 ต.มะขาเต้ีย 2 1 10.0 410.0 4,000 1,640,000 1 ตึกแถว ตึก 2 30.00 33.33 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 732,397 732,396.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 30.00 33.33 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 732,397 732,396.67 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 30.00 33.33 7,550.00 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 732,397 732,396.67 0.02 

. โฉนด 49234 90316 ต.มะขาเต้ีย 1 87.4 87.4 4,000 349,600 - - - 349,600.00 349,600.00 - 

. โฉนด 48971 89096 ต.มะขาเต้ีย 2 36.6 36.6 4,000 146,400 1 ห้องแถว ตึก 2 27.00 6,750.00 182,250.00 14/18 32,805.00 149,445.00 295,845.00 295,845.00 0.02 

. โฉนด 48963 89179 ต.มะขาเต้ีย 3 2 65.9 265.9 40,000 10,636,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 144.00 6,550.00 943,200.00 14/18 169,776.00 773,424.00 11,409,424.00 11,409,424.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48940 89213 ต.มะขาเต้ีย 2 2 93.9 293.9 4,000 1,175,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 288.00 6,550.00 1,886,400.00 4/4 75,456.00 1,810,944.00 2,986,544.00 2,986,544.00 - 

. โฉนด 78947 89220 ต.มะขาเต้ีย 2 1 69.0 169.0 4,000 676,000 1 คร่อม ฉ. - - - 676,000.00 676,000.00 - 

. โฉนด 48944 89217 ต.มะขาเต้ีย 2 2 50.2 250.2 4,000 1,000,800 1 คร่อม ฉ. - - - 1,000,800.00 1,000,800.00 - 

. โฉนด 48943 89216 ต.มะขาเต้ีย 2 2 83.5 283.5 4,000 1,134,000 1 คร่อม ฉ. - - - 1,134,000.00 1,134,000.00 - 

. โฉนด 48929 89202 ต.มะขาเต้ีย 2 8.9 8.9 4,000 35,600 1 คร่อม ฉ. - - - 35,600.00 35,600.00 - 

. โฉนด 48949 89222 ต.มะขาเต้ีย 3 50.1 50.1 4,000 200,400 - - - 200,400.00 200,400.00 0.30 

. โฉนด 48970 89095 ต.มะขาเต้ีย 2 1 42.3 142.3 10,000 1,423,000 ห้องแถว ตึก 2 55.00 6,750.00 371,250.00 4/4 14,850.00 356,400.00 1,779,400.00 1,779,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41620 76928 ต.มะขาเต้ีย 2 98.0 98.0 10,000 980,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 1,608,800.00 1,608,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15708 26554 ต.มะขาเต้ีย 2 49.7 49.7 15,000 745,500 1 ห้องแถว ตึก 2 34.00 20.00 6,750.00 229,500.00 16/22 50,490.00 179,010.00 328,110 328,110.00 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 34.00 20.00 6,750.00 229,500.00 16/22 50,490.00 179,010.00 328,110 328,110.00 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 34.00 20.00 6,750.00 229,500.00 16/22 50,490.00 179,010.00 328,110 328,110.00 0.02 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 34.00 20.00 6,750.00 229,500.00 16/22 50,490.00 179,010.00 328,110 328,110.00 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก 2 34.00 20.00 6,750.00 229,500.00 16/22 50,490.00 179,010.00 328,110 328,110.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2680 13978 ต.บางกุ้ง 4 20.1 20.1 4,000 80,400 - - - 80,400.00 80,400.00 0.30 

. โฉนด 2791 14032 ต.บางกุ้ง 4 28.6 28.6 12,000 343,200 - - - 343,200.00 343,200.00 0.30 

. โฉนด 39751 70415 ต.มะขาเต้ีย 2 19.0 19.0 9,000 171,000 1 บ้านแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 16/22 89,100.00 315,900.00 486,900.00 486,900.00 0.02 

. โฉนด 57288 110808 ต.มะขาเต้ีย 2 51.8 51.8 12,000 621,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 16/22 115,280.00 408,720.00 1,030,320.00 1,030,320.00 - 

. โฉนด 3988 6411 ต.มะขาเต้ีย 2 60.1 60.1 15,000 901,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 54.00 6,550.00 353,700.00 4/4 14,148.00 339,552.00 1,241,052.00 1,241,052.00 0.02 

. โฉนด เช่าที่ดิน 11614 ต.มะขาเต้ีย 3 - 14,000 - 1 โรงงาน ตึก 3 357.00 6,000.00 2,142,000.00 8/8 171,360.00 1,970,640.00 1,970,640.00 1,970,640.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5576 25780 ต.บางกุ้ง 2 24.9 24.9 10,000 249,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 177.37 6,550.00 1,161,773.50 19/28 325,296.58 836,476.92 1,085,476.92 1,085,476.92 - 

. โฉนด 5575 25779 ต.บางกุ้ง 2 24.9 24.9 10,000 249,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 249,000.00 249,000.00 - 

. โฉนด 5574 25778 ต.บางกุ้ง 2 24.9 24.9 10,000 249,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 249,000.00 249,000.00 - 

. โฉนด 5573 25777 ต.บางกุ้ง 2 24.9 24.9 10,000 249,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 249,000.00 249,000.00 - 

. โฉนด 39407 69727 ต.มะขาเต้ีย 2 1 100.0 12,000 1,200,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 19/28 176,064.00 452,736.00 1,652,736.00 1,652,736.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20372 34485 ต.มะขาเต้ีย 3 23.3 23.3 100,000 2,330,000 1 ตึกแถว ตึก 3 192.00 7,550.00 1,449,600.00 28/46 666,816.00 782,784.00 3,112,784.00 3,112,784.00 0.30 

. โฉนด 13988 29172 ต.มะขาเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 บ้านแถว ตึก 2 130.00 7,550.00 981,500.00 27/44 431,860.00 549,640.00 924,640.00 924,640.00 0.02 

. โฉนด 13989 29173 ต.มะขาเต้ีย 2 25.2 25.2 15,000 378,000 1 บ้านแถว ตึก 2 130.00 7,550.00 981,500.00 27/44 431,860.00 549,640.00 927,640.00 927,640.00 0.02 

. โฉนด 13986 29170 ต.มะขาเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 บ้านแถว ตึก 2 130.00 7,550.00 981,500.00 27/44 431,860.00 549,640.00 924,640.00 924,640.00 - 

. โฉนด 14242 29426 ต.มะขาเต้ีย 2 24.7 24.7 15,000 370,500 1 บ้านแถว ตึก 2 130.00 7,550.00 981,500.00 29/48 471,120.00 510,380.00 880,880.00 880,880.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3955 6366 ต.มะขาเต้ีย 2 50.3 50.3 15,000 754,500 1 ห้องแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 37/64 138,240.00 77,760.00 228,660 228,660.00 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 37/64 138,240.00 77,760.00 228,660 228,660.00 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 37/64 138,240.00 77,760.00 228,660 228,660.00 0.02 

. - - 4 ห้องแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 37/64 138,240.00 77,760.00 228,660 228,660.00 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก 2 32.00 20.00 6,750.00 216,000.00 37/64 138,240.00 77,760.00 228,660 228,660.00 0.02 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 272 5244 ต.บางกุ้ง 2 50.9 50.9 15,000 763,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 105.40 6,550.00 690,370.00 50/76 524,681.20 165,688.80 929,188.80 929,188.80 - 

. โฉนด 8904 41712 ต.บางกุ้ง 3 1 2.2 102.2 35,000 3,577,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 420.00 6,550.00 2,751,000.00 25/40 1,100,400.00 1,650,600.00 5,227,600.00 5,227,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12840 23280 ต.มะขาเต้ีย 2 49.3 49.3 20,000 986,000 1 บ้านแถว ตึก 2 238.00 6,750.00 1,606,500.00 23/36 578,340.00 1,028,160.00 2,014,160.00 2,014,160.00 - 

. โฉนด 15853 27094 ต.มะขาเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 บ้านแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 25/40 162,000.00 243,000.00 483,000.00 483,000.00 0.02 

. โฉนด 31777 55349 ต.มะขาเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 บ้านแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 25/40 162,000.00 243,000.00 483,000.00 483,000.00 0.02 

. โฉนด 31778 55350 ต.มะขาเต้ีย 2 20.0 20.0 12,000 240,000 1 บ้านแถว ตึก 2 60.00 6,750.00 405,000.00 25/40 162,000.00 243,000.00 483,000.00 483,000.00 0.02 

. โฉนด 36983 70921 ต.มะขาเต้ีย 3 3 62.2 362.2 12,000 4,346,400 3 - - - 4,346,400.00 4,346,400.00 0.30 

. โฉนด 5676 25229 ต.บางกุ้ง 2 35.1 35.1 15,000 526,500 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 142.50 79.79 6,650.00 947,625.00 20/30 284,287.50 663,337.50 1,083,417 1,083,417.29 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.10 20.21 7,550.00 272,555.00 2/2 5,451.10 267,103.90 373,524 373,524.11 0.02 

. โฉนด 5677 25230 ต.บางกุ้ง 2 35.3 35.3 15,000 529,500 1 ตึกแถว ตึก 2 36.10 33.33 7,550.00 272,555.00 2/2 5,451.10 267,103.90 443,604 443,603.90 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.10 33.33 7,550.00 272,555.00 2/2 5,451.10 267,103.90 443,604 443,603.90 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.10 33.33 7,550.00 272,555.00 2/2 5,451.10 267,103.90 443,604 443,603.90 0.02 

. โฉนด 54652 105279 ต.มะขามเต้ีย 2 1 13.3 113.3 12,000 1,359,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 3/3 16,200.00 523,800.00 1,883,400.00 1,883,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 51735 97537 ต.มะขามเต้ีย 2 72.3 72.3 12,000 867,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 12/14 73,360.00 450,640.00 1,318,240.00 1,318,240.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2698 14137 ต.ตลาด 2 16.1 16.1 20,000 322,000 1 ตึกแถว ตึก 2 124.00 7,550.00 936,200.00 11/12 112,344.00 823,856.00 1,145,856.00 1,145,856.00 0.02 

. โฉนด 4444 58872 ต.ตลาด 2 23.7 23.7 20,000 474,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 25/40 579,840.00 869,760.00 1,343,760.00 1,343,760.00 - 

. โฉนด 4486 62691 ต.ตลาด 2 2.9 2.9 20,000 58,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 58,000.00 58,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18279 104008 ต.บางกุ้ง 2 69.4 69.4 15,000 1,041,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 135.00 6,550.00 884,250.00 7/7 61,897.50 822,352.50 1,863,352.50 1,863,352.50 - 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 
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หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 23043 39469 ต.มะขามเต้ีย 2 1 46.1 146.1 12,000 1,753,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 154.00 6,550.00 1,008,700.00 30/50 504,350.00 504,350.00 2,257,550.00 2,257,550.00 - 

. โฉนด 23040 39466 ต.มะขามเต้ีย 3 14.7 14.7 54,500 801,150 1 ตึกแถว ตึก 3 120.00 7,550.00 906,000.00 30/50 453,000.00 453,000.00 1,254,150.00 1,254,150.00 0.30 

. โฉนด 38802 68100 ต.มะขามเต้ีย 3 3.8 3.8 4,000 15,200 1 คร่อม ฉ. - - - 15,200.00 15,200.00 0.30 

. โฉนด 62323 12500 ต.มะขามเต้ีย 3 0.3 0.3 20,000 6,000 1 คร่อม ฉ. - - - 6,000.00 6,000.00 0.30 

. โฉนด 62324 125211 ต.มะขามเต้ีย 3 1.7 1.7 4,000 6,800 1 คร่อม ฉ. - - - 6,800.00 6,800.00 0.30 

. โฉนด 27075 48311 ต.มะขามเต้ีย 3 3 2 24.9 1,424.9 10,000 14,249,000 1 ค้าปลีกส่ง ตึก 3 72.00 4.29 7,300.00 525,600.00 7/7 36,792.00 488,808.00 1,099,843 1,099,843.14 0.30 

. - - 2 โรงซ่อมรถ ตึก 3 1,463.00 87.14 5,550.00 8,119,650.00 18/26 2,111,109.00 6,008,541.00 18,424,436 18,424,435.58 0.30 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 144.00 8.58 6,650.00 957,600.00 18/26 248,976.00 708,624.00 1,930,694 1,930,694.28 0.02 

. โฉนด 22960 39981 ต.มะขามเต้ีย 1 1 52.0 152.0 12,000 1,824,000 - - - 1,824,000.00 1,824,000.00 - 

. โฉนด 22707 38878 ต.มะขามเต้ีย 3 27.1 27.1 70,000 1,897,000 1 ตึกแถว ตึก 3 56.00 28.57 7,050.00 394,800.00 19/28 110,544.00 284,256.00 826,256 826,256.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2-5 ตึก 2 140.00 71.43 7,550.00 1,057,000.00 19/28 295,960.00 761,040.00 2,116,040 2,116,040.00 -  

. - 

. โฉนด 68354 68354 ต.บางกุ้ง 1 33.8 33.8 6,000 202,800 - - - 202,800.00 202,800.00 - 

. - - - - - 

. โฉนด 16436 28111 ต.มะขามเต้ีย 4 86.9 86.9 12,000 1,042,800 - - - 1,042,800.00 1,042,800.00 0.30 

. - - - - - 

. โฉนด 41832 77829 ต.มะขามเต้ีย 2 19.3 19.3 12,000 231,000 1 บ้านแถว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 16/22 71,280.00 252,720.00 483,720.00 483,720.00 0.02 

. โฉนด 6697 34410 ต.บางกุ้ง 2 51.2 51.2 12,000 614,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 97.50 6,550.00 638,625.00 16/22 140,497.50 498,127.50 1,112,527.50 1,112,527.50 0.02 

. โฉนด 8252 40103 ต.บางกุ้ง 2 25.6 25.6 15,000 384,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 52.50 6,550.00 343,875.00 7/7 24,071.25 319,803.75 703,803.75 703,803.75 - 

. โฉนด 8251 40102 ต.บางกุ้ง 2 26.0 26.0 15,000 390,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 390,000.00 390,000.00 - 

. - - - - - 

. โฉนด 12116 57634 ต.บางกุ้ง 1 20.5 20.5 12,000 246,000 - - - 246,000.00 246,000.00 - 

. โฉนด 12115 57633 ต.บางกุ้ง 2 20.4 20.4 12,000 244,800 1 คร่อม ฉ. - - - 244,800.00 244,800.00 0.02 

. โฉนด 12114 57632 ต.บางกุ้ง 2 20.4 20.4 12,000 244,800 1 คร่อม ฉ. - - - 244,800.00 244,800.00 0.02 

. โฉนด 12113 57631 ต.บางกุ้ง 2 20.3 20.3 12,000 243,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 30.00 6,550.00 196,500.00 16/22 43,230.00 153,270.00 396,870.00 396,870.00 0.02 

. - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 56479 109947 ต.ตลาด 2 14.5 14.5 60,000 870,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 50.00 6,650.00 332,500.00 15/20 66,500.00 266,000.00 1,136,000.00 1,136,000.00 0.02 

. - - - - - 

. โฉนด 12327 60457 ต.บางกุ้ง 4 33.3 33.3 6,000 199,800 - - - 199,800.00 199,800.00 0.30 

. โฉนด 12328 60458 ต.บางกุ้ง 4 18.5 18.5 6,000 111,000 - - - 111,000.00 111,000.00 0.30 

. โฉนด 12329 60459 ต.บางกุ้ง 4 18.6 18.6 6,000 111,600 - - - 111,600.00 111,600.00 0.30 

. โฉนด 12330 60460 ต.บางกุ้ง 4 18.7 18.7 6,000 112,200 - - - 112,200.00 112,200.00 0.30 

. โฉนด 12331 60461 ต.บางกุ้ง 4 18.8 18.8 6,000 112,800 - - - 112,800.00 112,800.00 0.30 

. โฉนด 12332 60462 ต.บางกุ้ง 4 18.9 18.9 6,000 113,400 - - - 113,400.00 113,400.00 0.30 

. โฉนด 11747 56389 ต.บางกุ้ง 4 18.9 18.9 6,000 113,400 - - - 113,400.00 113,400.00 0.30 

. โฉนด 1585 10420 ต.บางกุ้ง 2 1 76.6 176.6 12,000 2,119,200 เป็นทาง - - - 2,119,200.00 2,119,200.00 0.02 

. โฉนด 11880 57279 ต.บางกุ้ง 1 19.2 19.2 12,000 230,400 - - - 230,400.00 230,400.00 - 

. โฉนด 12316 58475 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 

. โฉนด 12314 58473 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 

. โฉนด 12313 58472 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 

. โฉนด 12312 58471 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 

. โฉนด 12311 58470 ต.บางกุ้ง 4 19.6 19.6 6,000 117,600 - - - 117,600.00 117,600.00 0.30 

. - - - - - 

. โฉนด 22921 39192 ต.มะขามเต้ีย 4 3.7 3.7 8,000 29,600 - - - 29,600.00 29,600.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22529 38875 ต.มะขามเต้ีย 4 60.1 60.1 10,000 601,000 - - - 601,000.00 601,000.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

- 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 33372 58336 ต.มะขามเต้ีย 2 58.4 58.4 7,800 455,520 1 บ้านแถว ตึก 2 180.00 6,750.00 1,215,000.00 23/36 437,400.00 777,600.00 1,233,120.00 1,233,120.00 - 

. โฉนด 42514 78931 ต.มะขามเต้ีย 4 1 33.0 133.0 12,000 1,596,000 - - - 1,596,000.00 1,596,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12708 23148 ต.มะขามเต้ีย 2 62.9 62.9 25,000 1,572,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 224.00 6,750.00 1,512,000.00 16/22 332,640.00 1,179,360.00 2,751,860.00 2,751,860.00 - 

. โฉนด 11850 21583 ต.มะขามเต้ีย 2 17.3 17.3 25,000 432,500 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 7,550.00 1,026,800.00 32/54 554,472.00 472,328.00 904,828.00 904,828.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37677 66103 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 12,000 432,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 10/10 72,480.00 652,320.00 1,084,320.00 1,084,320.00 - 

. โฉนด 27948 49134 ต.มะขามเต้ีย 3 18.9 18.9 25,000 472,500 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 1,037,844.00 1,037,844.00 0.30 

. โฉนด 27949 49135 ต.มะขามเต้ีย 3 19.0 19.0 25,000 475,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 1,040,344.00 1,040,344.00 0.30 

. โฉนด 27950 49136 ต.มะขามเต้ีย 3 19.1 19.1 25,000 477,500 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 1,042,844.00 1,042,844.00 0.30 

. โฉนด 27951 49137 ต.มะขามเต้ีย 3 19.1 19.1 25,000 477,500 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 1,042,844.00 1,042,844.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17773 30832 ต.มะขามเต้ีย 4 1 25.5 125.5 6,000 753,000 - - - 753,000.00 753,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5109 105175 ต.ตลาด 1 1 3 70.0 770.0 7,750 5,967,500 - - - 5,967,500.00 5,967,500.00 - 

. โฉนด 1121 1874 ต.ตลาด 1 3 18.1 318.1 5,200 1,654,120 - - - 1,654,120.00 1,654,120.00 - 

. โฉนด 3625 30289 ต.ตลาด 1 1 11.1 111.1 4,000 444,400 - - - 444,400.00 444,400.00 - 

. โฉนด 5107 105173 ต.ตลาด 1 3 0.8 1,200.8 6,500 7,805,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 2/2 12,576.00 616,224.00 8,421,424.00 8,421,424.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28380 49471 ต.มะขามเต้ีย 2 19.4 19.4 10,000 194,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 14/18 173,952.00 792,448.00 986,448.00 986,448.00 - 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2434 12069 ต.ตลาด 1 75.0 75.0 18,000 1,350,000 - - - 1,350,000.00 1,350,000.00 - 

. โฉนด 4160 47756 ต.ตลาด 4 16.5 16.5 6,000 99,000 - - - 99,000.00 99,000.00 0.30 

. - - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
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. โฉนด 29092 51060 ต.มะขามเต้ีย 2 47.7 47.7 15,000 715,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 17/24 94,320.00 298,680.00 1,014,180.00 1,014,180.00 - 

. โฉนด 27687 47256 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 15,000 270,000 1 บ้านแถว ตึก 2 164.70 6,750.00 1,111,725.00 10/10 111,172.50 1,000,552.50 1,270,552.50 1,270,552.50 0.02 

. โฉนด 14510 29691 ต.มะขามเต้ีย 2 22.1 22.1 15,000 331,500 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 8/8 64,800.00 745,200.00 1,076,700.00 1,076,700.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3878 16607 ต.บางกุ้ง 4 96.4 96.4 12,000 1,156,800 - - - 1,156,800.00 1,156,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10031 47229 ต.บางกุ้ง 2 20.0 20.0 15,000 300,000 1 บ้านแถว ตึก 2 88.00 6,750.00 594,000.00 15/20 118,800.00 475,200.00 775,200.00 1,612,380.00 837,180.00- 

. โฉนด 7581 38336 ต.บางกุ้ง 2 16.6 16.6 30,000 498,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 14/18 244,620.00 1,114,380.00 1,612,380.00 1,612,380.00 0.02 

. โฉนด 10027 47225 ต.บางกุ้ง 2 16.0 16.0 15,000 240,000 1 บ้านแถว ตึก 2 144.00 6,750.00 972,000.00 12/14 136,080.00 835,920.00 1,075,920.00 1,075,920.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6866 16152 ต.มะขามเต้ีย 4 1 83.6 483.6 3,000 1,450,800 - - - 1,450,800.00 1,450,800.00 0.30 

. โฉนด 59936 118346 ต.มะขามเต้ีย 4 2 79.1 879.1 15,000 13,186,500 - - - 13,186,500.00 13,186,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17185 29803 ต.มะขามเต้ีย 4 1 50.2 150.2 6,000 901,200 - - - 901,200.00 901,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14147 29331 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 20/30 271,800.00 634,200.00 1,009,200.00 1,009,200.00 - 

. โฉนด 24625 41912 ต.มะขามเต้ีย 2 49.6 49.6 12,000 595,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 854,400.00 854,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 47602 87056 ต.มะขามเต้ีย 2 16.6 16.6 12,000 199,200 1 บ้านแถว ตึก 2 108.00 6,750.00 729,000.00 9/9 65,610.00 663,390.00 862,590.00 862,590.00 - 

. โฉนด 52362 100000 ต.มะขามเต้ีย 2 7.4 7.4 12,000 88,800 1 คร่อม ฉ. - - - 88,800.00 88,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12513 24086 ต.ตลาด 2 14.5 14.5 40,000 580,000 1 ตึกแถว ตึก 2 540.00 7,550.00 4,077,000.00 39/68 2,772,360.00 1,304,640.00 1,884,640.00 1,884,640.00 - 

. โฉนด 12512 24085 ต.ตลาด 2 14.6 14.6 40,000 584,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - - 

. โฉนด 12511 24084 ต.ตลาด 2 14.6 14.6 40,000 584,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - - 

. โฉนด 3503 5774 ต.ตลาด 2 67.6 67.6 37,500 2,535,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - - 

. โฉนด 7995 38842 ต.ตลาด 2 81.3 81.3 17,000 1,382,100 1 บ้านแถว ตึก 2 100.00 6,750.00 675,000.00 30/50 337,500.00 337,500.00 1,719,600.00 1,719,600.00 0.02 
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. - - - - - - - 

. โฉนด 12128 58121 ต.บางกุ้ง 2 74.8 74.8 12,000 897,600 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 12/14 73,360.00 450,640.00 1,348,240.00 1,348,240.00 - 

. โฉนด 12127 58120 ต.บางกุ้ง 2 65.2 65.2 12,000 782,400 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 782,400.00 782,400.00 - 

. โฉนด 3403 5638 ต.มะขามเต้ีย 2 71.9 71.9 15,000 1,078,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 182.00 6,550.00 1,192,100.00 2/2 23,842.00 1,168,258.00 2,246,758.00 2,246,758.00 0.02 

. โฉนด 3402 5637 ต.มะขามเต้ีย 2 70.7 70.7 15,000 1,060,500 1 คร่อม ฉ. - - - 1,060,500.00 1,060,500.00 0.02 

. โฉนด 3401 5636 ต.มะขามเต้ีย 2 71.0 71.0 15,000 1,065,000 1 คร่อม ฉ. - - - 1,065,000.00 1,065,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 36773 63003 ต.มะขามเต้ีย 3 18.4 18.4 25,000 460,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 489,720 489,720.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 489,720 489,720.00 0.30 

. โฉนด 35477 61933 ต.มะขามเต้ีย 3 18.4 18.4 25,000 460,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 489,720 489,720.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 12/14 42,280.00 259,720.00 489,720 489,720.00 0.30 

. โฉนด 22944 39308 ต.มะขามเต้ีย 4 3 30.9 330.9 10,000 3,309,000 - - - 3,309,000.00 3,309,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9287 19002 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 9286 19001 ต.มะขามเต้ีย 4 80.3 80.3 6,000 481,800 - - - 481,800.00 481,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31586 54396 ต.มะขามเต้ีย 2 19.2 19.2 12,000 230,400 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 21/32 231,936.00 492,864.00 723,264.00 723,264.00 0.02 

. โฉนด 29673 52906 ต.มะขามเต้ีย 2 30.0 30.0 12,000 360,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 21/32 231,936.00 492,864.00 852,864.00 852,864.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 50009 93672 ต.มะขามเต้ีย 4 1 28.8 128.8 10,000 1,288,000 - - - 1,288,000.00 1,288,000.00 0.30 

. โฉนด 50007 93670 ต.มะขามเต้ีย 4 99.5 99.5 10,000 995,000 - - - 995,000.00 995,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8856 17288 ต.มะขามเต้ีย 4 50.6 50.6 15,000 759,000 - - - 759,000.00 759,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4785 7991 ต.มะขามเต้ีย 1 1 10.8 410.8 4,000 1,643,200 - - - 1,643,200.00 1,643,200.00 - 

. โฉนด 52112 98348 ต.มะขามเต้ีย 2 2 3 9.9 1,109.9 4,000 4,439,600 - - - 4,439,600.00 4,439,600.00 0.30 

. โฉนด 52111 98347 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 25.8 525.8 4,000 2,103,200 - - - 2,103,200.00 2,103,200.00 0.30 
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. โฉนด 52110 98346 ต.มะขามเต้ีย 3 3 44.9 344.9 4,000 1,379,600 1 คร่อม ฉ. - - - 1,379,600.00 1,379,600.00 0.30 

. โฉนด 52109 98345 ต.มะขามเต้ีย 2 1 41.9 141.9 40,000 5,676,000 1 ส้านักงาน ตึก 3 58.50 10.55 7,050.00 412,425.00 3/3 12,372.75 400,052.25 998,873 998,872.81 0.30 

. - - 2 โรงจอดรถ ตึก 3 460.00 82.96 2,500.00 1,150,000.00 3/3 34,500.00 1,115,500.00 5,824,174 5,824,174.48 0.30 

. - - 3 บ้านเด่ียว ตึก 2 36.00 6.49 6,550.00 235,800.00 3/3 7,074.00 228,726.00 597,231 597,230.96 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13745 23624 ต.มะขามเต้ีย 3 30.3 30.3 15,000 454,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 20.00 6,550.00 131,000.00 5/5 6,550.00 124,450.00 578,950.00 578,950.00 0.30 

. โฉนด 44712 82199 ต.มะขามเต้ีย 3 9.1 9.1 12,000 109,200 1 คร่อม ฉ. - - - 109,200.00 109,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4624 20150 ต.บางกุ้ง 4 43.3 43.3 6,000 259,800 - - - 259,800.00 259,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 822 80140 ต.มะขามเต้ีย 4 3.8 3.8 17,000 64,600 - - - 64,600.00 64,600.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38733 68084 ต.มะขามเต้ีย 2 52.2 52.2 15,000 783,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 14/18 81,540.00 371,460.00 762,960 762,960.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 60.00 50.00 7,550.00 453,000.00 14/18 81,540.00 371,460.00 762,960 762,960.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39746 66498 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3.2 103.2 10,000 1,032,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 195.00 6,750.00 1,316,250.00 16/22 289,575.00 1,026,675.00 2,058,675.00 2,058,675.00 - 

. โฉนด 40888 73512 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.0 10,000 1,000,000 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 193 189 ต.ตลาด 3 1 6.2 106.2 20,000 2,124,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 1,462.50 6,550.00 9,579,375.00 8/8 766,350.00 8,813,025.00 10,937,025.00 10,937,025.00 0.30 

โฉนด 60461 121321 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 - 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 127.50 6,550.00 835,125.00 6/6 50,107.50 785,017.50 785,017.50 785,017.50 0.02 
. - - - - - - - 
. โฉนด 617 632 ต.ตลาด 3 2 26.6 226.6 18,000 4,078,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 160.00 27.40 6,750.00 1,080,000.00 41/72 777,600.00 302,400.00 1,419,879 1,419,879.45 - 
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. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 40.00 6.85 6,750.00 270,000.00 41/72 194,400.00 75,600.00 354,970 354,969.86 - 

. - - 3 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 32.00 5.48 6,650.00 212,800.00 42/85 153,216.00 59,584.00 283,080 283,079.89 0.02 

. - - 4 3 ห้อง ตึก/ไม้ 2 96.00 16.44 6,650.00 638,400.00 42/85 542,640.00 95,760.00 766,248 766,247.67 0.02 

. - - 5 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 144.00 24.66 6,650.00 957,600.00 42/85 813,960.00 143,640.00 1,149,372 1,149,371.51 0.02 

. - - 6 2 ห้อง ตึก 2 80.00 13.70 7,550.00 604,000.00 41/72 434,880.00 169,120.00 727,860 727,859.73 0.02 

. - - 7 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 32.00 5.48 6,650.00 212,800.00 42/85 180,880.00 31,920.00 255,416 255,415.89 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 47888 86881 ต.มะขามเต้ีย 2 61.9 61.9 20,000 1,238,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 13/16 50,304.00 264,096.00 1,502,096.00 1,502,096.00 - 

. โฉนด 50267 93429 ต.มะขามเต้ีย 2 11.9 11.9 20,000 238,000 คร่อม ฉ. - - - 238,000.00 238,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5554 25758 ต.บางกุ้ง 4 41.7 41.7 10,000 417,000 - - - 417,000.00 417,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 34864 61119 ต.มะขามเต้ีย 4 20.6 20.6 8,000 164,800 - - - 164,800.00 164,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37188 63941 ต.มะขามเต้ีย 2 22.8 22.8 12,000 273,600 1 บ้านแถว ตึก 2 152.00 6,750.00 1,026,000.00 11/12 123,120.00 902,880.00 1,176,480.00 1,176,480.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8029 39000 ต.บางกุ้ง 2 19.5 19.5 14,000 273,000 1 บ้านแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 31/52 393,120.00 362,880.00 635,880.00 635,880.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 55411 10567 ต.มะขามเต้ีย 2 67.5 67.5 9,700 654,750 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 9/9 41,265.00 417,235.00 1,071,985.00 1,071,985.00 - 

. โฉนด 44995 85555 ต.มะขามเต้ีย 2 42.4 42.4 11,500 487,600 1 บ้านแถว ตึก 2 64.00 6,750.00 432,000.00 9/9 38,880.00 393,120.00 880,720.00 880,720.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 34393 60586 ต.มะขามเต้ีย 2 2 50.0 250.0 10,000 2,500,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 

. -  4 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 35.00 16.67 7,550.00 264,250.00 11/12 31,710.00 232,540.00 649,207 649,206.67 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23763 23763 ต.มะขามเต้ีย 2 99.5 99.5 15,000 1,492,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 182.00 6,750.00 1,228,500.00 14/18 221,130.00 1,007,370.00 2,499,870.00 2,499,870.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19317 32907 ต.มะขามเต้ีย 2 22.8 22.8 54,500 1,242,600 1 ตึกแถว ตึก 2 224.00 7,550.00 1,691,200.00 35/60 1,014,720.00 676,480.00 1,919,080.00 1,919,080.00 0.02 

. โฉนด 25316 40950 ต.มะขามเต้ีย 4 59.1 59.1 6,000 354,600 - - - 354,600.00 354,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14026 29210 ต.มะขามเต้ีย 2 25.1 25.1 15,000 376,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 216.00 6,750.00 1,458,000.00 16/22 320,760.00 1,137,240.00 1,513,740.00 1,513,740.00 - 

. โฉนด 14025 29209 ต.มะขามเต้ีย 2 25.1 25.1 15,000 376,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 376,500.00 376,500.00 - 

. โฉนด 14024 29208 ต.มะขามเต้ีย 2 25.2 25.2 15,000 378,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 378,000.00 378,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11326 20859 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 6,000 301,800 - - - 301,800.00 301,800.00 0.30 

. โฉนด 14991 71754 ต.บางกุ้ง 4 1 35.0 135.0 1,500 202,500 - - - 202,500.00 202,500.00 0.30 

. โฉนด 43955 77381 ต.มะขามเต้ีย 4 1 66.6 166.6 6,000 999,600 - - - 999,600.00 999,600.00 0.30 

. โฉนด 1962 15985 ต.มะขามเต้ีย 4 2 200.0 1,500 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 447 8676 ต.บางกุ้ง 2 80.6 80.6 5,000 403,000 1 ห้องแถว ตึก 2 32.50 6,750.00 219,375.00 15/20 43,875.00 175,500.00 578,500.00 578,500.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 63937 63937 ต.มะขามเต้ีย 4 50.2 50.2 8,000 401,600 - - - 401,600.00 401,600.00 0.30 

. โฉนด 63926 63926 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 8,000 400,800 - - - 400,800.00 400,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8572 17158 ต.มะขามเต้ีย 4 35.8 35.8 40,000 1,432,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 103.50 6,550.00 677,925.00 - 677,925.00 2,109,925.00 2,109,925.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1252 9843 ต.บางกุ้ง 4 3 81.2 381.2 15,750 6,003,900 ใหเ้ชา่ทีด่นิ - - - 6,003,900.00 6,003,900.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41149 74261 ต.มะขามเต้ีย 3 55.8 55.8 40,000 2,232,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 72.00 6,650.00 478,800.00 14/18 86,184.00 392,616.00 2,624,616.00 2,624,616.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 30532 ต.มะขามเต้ีย 3 - - 1 อาคารพานิช ตึก 3 255.00 7,300.00 1,861,500.00 4/4 74,460.00 1,787,040.00 1,787,040.00 1,787,040.00 0.30 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - ปลีก-ส่ง - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5220 27727 ต.บางกุ้ง 1 62.9 62.9 6,000 377,400 - - - 377,400.00 377,400.00 - 

. โฉนด 5229 27736 ต.บางกุ้ง 1 60.3 60.3 4,000 241,200 - - - 241,200.00 241,200.00 - 

. โฉนด 5226 27733 ต.บางกุ้ง 1 49.8 49.8 15,000 747,000 - - - 747,000.00 747,000.00 - 

. โฉนด 5225 27732 ต.บางกุ้ง 1 49.9 49.9 15,000 748,500 - - - 748,500.00 748,500.00 - 

. โฉนด 5227 27734 ต.บางกุ้ง 1 49.9 49.9 4,000 199,600 - - - 199,600.00 199,600.00 - 

. โฉนด 5224 27731 ต.บางกุ้ง 1 50.1 50.1 15,000 751,500 - - - 751,500.00 751,500.00 - 

. โฉนด 5222 27729 ต.บางกุ้ง 1 50.1 50.1 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 - 

. โฉนด 5221 27728 ต.บางกุ้ง 1 50.1 50.1 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 - 

. โฉนด 5223 27730 ต.บางกุ้ง 1 50.1 50.1 15,000 751,500 - - - 751,500.00 751,500.00 - 

. โฉนด 5228 27735 ต.บางกุ้ง 1 49.9 49.9 4,000 199,600 - - - 199,600.00 199,600.00 - 

. โฉนด 44041 81617 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 30,000 600,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 1,165,344.00 1,165,344.00 0.02 

. โฉนด 34340 59094 ต.มะขามเต้ีย 2 21.4 21.4 15,000 321,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 7,550.00 1,026,800.00 24/38 390,184.00 636,616.00 957,616.00 957,616.00 - 

. โฉนด 35719 ต.มะขามเต้ีย 3 - 27,500 - 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 120.00 6,550.00 786,000.00 8/8 62,880.00 723,120.00 723,120.00 723,120.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7944 38791 ต.บางกุ้ง 4 1 8.1 108.1 17,000 1,837,700 - - - 1,837,700.00 1,837,700.00 0.30 

. โฉนด 7947 38794 ต.บางกุ้ง 4 1 12.6 112.6 17,000 1,914,200 - - - 1,914,200.00 1,914,200.00 0.30 

. โฉนด 25588 44205 ต.มะขามเต้ีย 4 1 56.5 156.5 18,000 2,817,000 - - - 2,817,000.00 2,817,000.00 0.30 

. โฉนด 25587 44204 ต.มะขามเต้ีย 4 1 58.8 158.8 18,000 2,858,400 - - - 2,858,400.00 2,858,400.00 0.30 

. โฉนด 12607 22805 ต.มะขามเต้ีย 4 83.4 83.4 8,000 667,200 - - - 667,200.00 667,200.00 0.30 

. โฉนด 49471 90596 ต.มะขามเต้ีย 4 2 45.0 245.0 5,600 1,372,000 - - - 1,372,000.00 1,372,000.00 0.30 

. โฉนด 32231 55689 ต.มะขามเต้ีย 2 21.0 21.0 15,000 315,000 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 23/36 291,600.00 518,400.00 833,400.00 833,400.00 0.02 

. โฉนด 32232 55690 ต.มะขามเต้ีย 2 21.5 21.5 15,000 322,500 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 29/48 388,800.00 421,200.00 743,700.00 743,700.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1205 2372 ต.มะขามเต้ีย 4 61.8 61.8 35,000 2,163,000 - - - 2,163,000.00 2,163,000.00 0.30 
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ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
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ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 55560 106117 ต.มะขามเต้ีย 2 52.9 52.9 15,000 793,500 1 ตึกแถว ตึก 2 360.00 7,550.00 2,718,000.00 8/8 217,440.00 2,500,560.00 3,294,060.00 3,294,060.00 - 

. โฉนด 7088 13718 ต.มะขามเต้ีย 2 9.2 9.2 15,000 138,000 1 ตึกแถว ตึก 2 54.00 7,550.00 407,700.00 8/8 32,616.00 375,084.00 513,084.00 513,084.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17854 99834 ต.บางกุ้ง 2 34.5 34.5 15,000 517,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 7/7 27,510.00 365,490.00 882,990.00 882,990.00 - 

. โฉนด 18976 108776 ต.บางกุ้ง 2 23.5 23.5 15,000 352,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 352,500.00 352,500.00 - 

. โฉนด 12711 60135 ต.บางกุ้ง 2 20.5 20.5 15,000 307,500 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 22/34 183,600.00 356,400.00 663,900.00 663,900.00 0.02 

. โฉนด 5512 25716 ต.บางกุ้ง 4 20.1 20.1 15,000 301,500 - - - 301,500.00 301,500.00 0.30 

. โฉนด 5513 25717 ต.บางกุ้ง 4 20.1 20.1 15,000 301,500 - - - 301,500.00 301,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 30423 52103 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.0 6,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17769 98909 ต.บางกุ้ง 4 72.0 72.0 6,000 432,000 - - - 432,000.00 432,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13875 29059 ต.มะขามเต้ีย 2 24.9 24.9 15,000 373,500 1 ตึกแถว ตึก 2 145.00 7,550.00 1,094,750.00 18/26 284,635.00 810,115.00 1,183,615.00 1,183,615.00 0.02 

. โฉนด 13876 29060 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 ตึกแถว ตึก 3 145.00 7,550.00 1,094,750.00 18/26 284,635.00 810,115.00 1,185,115.00 1,185,115.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8331 16920 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 40,000 2,000,000 ใหเ้ชา่ทีด่นิ - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22660 39202 ต.มะขามเต้ีย 4 31.4 31.4 15,000 471,000 - - - 471,000.00 471,000.00 0.30 

. โฉนด 56968 109273 ต.มะขามเต้ีย 4 29.9 29.9 15,000 448,500 - - - 448,500.00 448,500.00 0.30 

. โฉนด 56967 109272 ต.มะขามเต้ีย 4 27.8 27.8 15,000 417,000 - - - 417,000.00 417,000.00 0.30 

. โฉนด 56964 109269 ต.มะขามเต้ีย 4 29.8 29.8 15,000 447,000 - - - 447,000.00 447,000.00 0.30 

. โฉนด 56965 109270 ต.มะขามเต้ีย 4 31.3 31.3 15,000 469,500 - - - 469,500.00 469,500.00 0.30 

. โฉนด 56969 109274 ต.มะขามเต้ีย 4 31.0 31.0 15,000 465,000 - - - 465,000.00 465,000.00 0.30 

. โฉนด 56970 109275 ต.มะขามเต้ีย 4 27.4 27.4 15,000 411,000 - - - 411,000.00 411,000.00 0.30 

. โฉนด 56971 109276 ต.มะขามเต้ีย 4 26.5 26.5 15,000 397,500 - - - 397,500.00 397,500.00 0.30 

. - - - - - - - 
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ค านว
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 ขนาด
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ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา
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ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
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ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.
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สร้าง
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น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17782 31079 ต.มะขามเต้ีย 4 99.4 99.4 10,000 994,000 - - - 994,000.00 994,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3295 15448 ต.บางกุ้ง 4 20.8 20.8 10,000 208,000 - - - 208,000.00 208,000.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 44631 82147 ต.มะขามเต้ีย 2 65.1 65.1 21,500 1,399,650 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 84.00 6,550.00 550,200.00 16/22 121,044.00 429,156.00 1,828,806.00 1,828,806.00 - 

. โฉนด 40723 72178 ต.มะขามเต้ีย 2 22.1 22.1 12,000 265,200 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 7,550.00 483,200.00 14/18 86,976.00 396,224.00 661,424.00 661,424.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 56174 107382 ต.มะขามเต้ีย 3 65.6 65.6 30,000 1,968,000 ลานจอดรถ 3 - - - 1,968,000.00 1,968,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1529 9691 ต.บางกุ้ง 4 47.9 47.9 10,000 479,000 - - - 479,000.00 479,000.00 0.30 

. โฉนด 2073 3731 ต.มะขามเต้ีย 4 8.3 8.3 47,000 390,100 เป็นทาง - - - 390,100.00 390,100.00 0.02 

. โฉนด 1804 3374 ต.มะขามเต้ีย 4 63.6 63.6 20,000 1,272,000 - - - 1,272,000.00 1,272,000.00 0.30 

. โฉนด 20137 122159 ต.บางกุ้ง 4 1 12.3 112.3 12,000 1,347,600 - - - 1,347,600.00 1,347,600.00 0.30 

. โฉนด 19131 47581 ต.มะขามเต้ีย 4 5 93.8 2,093.8 1,500 3,140,700 - - - 3,140,700.00 3,140,700.00 0.30 

. โฉนด 19132 47582 ต.มะขามเต้ีย 4 3 1 29.3 1,329.3 1,500 1,993,950 - - - 1,993,950.00 1,993,950.00 0.30 

. โฉนด 4837 34221 ต.บางกุ้ง 4 1 3 27.6 727.6 6,000 4,365,600 - - - 4,365,600.00 4,365,600.00 0.30 

. โฉนด 7764 38607 ต.บางกุ้ง 2 96.9 96.9 17,000 1,647,300 1 โรงจอดรถ โรง 2 63.00 2,500.00 157,500.00 26/42 66,150.00 91,350.00 1,738,650.00 1,738,650.00 - 

. โฉนด 7765 38608 ต.บางกุ้ง 4 97.6 97.6 17,000 1,659,200 - - - 1,659,200.00 1,659,200.00 0.30 

. โฉนด 7766 38609 ต.บางกุ้ง 4 1 2.3 102.3 17,000 1,739,100 - - - 1,739,100.00 1,739,100.00 0.30 

. โฉนด 7797 38640 ต.บางกุ้ง 2 1 17.2 117.2 17,000 1,992,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 25/40 251,520.00 377,280.00 2,369,680.00 2,369,680.00 - 

. โฉนด 4815 81053 ต.ตลาด 2 18.8 18.8 20,000 376,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 16/22 199,320.00 706,680.00 1,082,680.00 1,082,680.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1219 9462 ต.บางกุ้ง 2 3 99.0 399.0 3,000 1,197,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 1,364.00 6,550.00 8,934,200.00 2/2 178,684.00 8,755,516.00 9,952,516.00 9,952,516.00 - 
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ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
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ประเมินของ
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(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี
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ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 5886 27359 ต.บางกุ้ง 2 1 92.9 492.9 2,000 985,800 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 985,800.00 985,800.00 - 

. โฉนด 5887 27360 ต.บางกุ้ง 1 1 3 22.9 722.9 1,500 1,084,350 - - - 1,084,350.00 1,084,350.00 - 

. โฉนด 8219 17106 ต.มะขามเต้ีย 2 36.0 36.0 20,000 720,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 11/12 86,976.00 637,824.00 1,357,824.00 1,357,824.00 0.02 

. โฉนด 7111 36141 ต.บางกุ้ง 2 51.1 51.1 12,000 613,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 102.00 7,550.00 770,100.00 32/54 415,854.00 354,246.00 967,446.00 967,446.00 0.02 

. โฉนด 27820 47852 ต.มะขามเต้ีย 3 3 3 14.0 1,514.0 2,500 3,785,000 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 1,140.00 94.21 5,550.00 6,327,000.00 16/22 1,391,940.00 4,935,060.00 8,501,093 8,501,093.06 0.30 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 70.00 5.79 6,650.00 465,500.00 16/22 102,410.00 363,090.00 582,057 582,056.94 0.02 

. โฉนด 1977 ต.บางกุ้ง 3 - 10,000 - 1 ตึกแถว ตึก 3 810.00 40.30 7,300.00 5,913,000.00 20/30 1,773,900.00 4,139,100.00 4,139,100 4,139,100.00 0.30 

. - - 2 คลังสินค้า ตึก 3 1,200.00 59.70 3,300.00 3,960,000.00 20/30 1,188,000.00 2,772,000.00 2,772,000 2,772,000.00 0.30 

. โฉนด 34383 59160 ต.มะขามเต้ีย 2 15.5 15.5 20,000 310,000 1 บ้านแถว ตึก 2 128.00 6,750.00 864,000.00 24/38 328,320.00 535,680.00 845,680.00 845,680.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12798 59791 ต.บางกุ้ง 4 3 60.6 360.6 1,500 540,900 - - - 540,900.00 540,900.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41593 76896 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 36.9 536.9 20,000 10,738,000 - - - 10,738,000.00 10,738,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3129 5304 ต.มะขามเต้ีย 4 38.4 38.4 12,000 460,800 - - - 460,800.00 460,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38944 68499 ต.มะขามเต้ีย 4 48.9 48.9 8,000 391,200 - - - 391,200.00 391,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38648 69734 ต.มะขามเต้ีย 2 1 22.5 122.5 10,000 1,225,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 16/22 138,336.00 490,464.00 1,715,464.00 1,715,464.00 - 

. - - - - - - - 
โฉนด 3056 115096 ต.บางใบไม้ 63.7 63.7 - - - - - - 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2477 13429 ต.บางกุ้ง 2 54.5 54.5 12,000 654,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 152.00 6,550.00 995,600.00 36/62 617,272.00 378,328.00 1,032,328.00 1,032,328.00 - 

. โฉนด 2476 13428 ต.บางกุ้ง 2 52.5 52.5 12,000 630,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 630,000.00 630,000.00 - 

. โฉนด 25333 43233 ต.มะขามเต้ีย 2 17.8 17.8 20,000 356,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 12/14 90,720.00 557,280.00 913,280.00 913,280.00 0.02 
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ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)
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. โฉนด 2796 14037 ต.บางกุ้ง 2 33.0 33.0 12,000 396,000 1 ตึกแถว ตึก 2 44.00 50.00 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 516,912.00 516,912.00 0.02 

. โฉนด 588 8815 ต.บางกุ้ง 2 16.6 16.6 4,000 66,400 1 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7,550.00 332,200.00 4/4 13,288.00 318,912.00 385,312.00 385,312.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19767 33486 ต.มะขามเต้ีย 4 78.0 78.0 6,000 468,000 - - - 468,000.00 468,000.00 0.30 

. โฉนด 26398 44913 ต.มะขามเต้ีย 4 22.0 22.0 3,900 85,800 - - - 85,800.00 85,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1087 2397 ต.มะขามเต้ีย 4 1 97.0 197.0 35,000 6,895,000 - - - 6,895,000.00 6,895,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27218 46406 ต.มะขามเต้ีย 2 25.2 25.2 12,000 302,400 1 บ้านแถว ตึก 2 54.00 6,750.00 364,500.00 16/22 80,190.00 284,310.00 586,710.00 586,710.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11179 20916 ต.มะขามเต้ีย 1 49.3 49.3 15,000 739,500 - - - 739,500.00 739,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4736 73516 ต.ตลาด 2 99.9 99.9 75,000 7,492,500 1 ตึกแถว ตึก 2 187.50 35.71 7,550.00 1,415,625.00 19/28 396,375.00 1,019,250.00 3,695,143 3,695,142.86 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 75.00 14.29 7,550.00 566,250.00 19/28 158,550.00 407,700.00 1,478,057 1,478,057.14 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 187.50 35.71 7,550.00 1,415,625.00 19/28 396,375.00 1,019,250.00 3,695,143 3,695,142.86 - 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 3 75.00 14.29 7,550.00 566,250.00 19/28 158,550.00 407,700.00 1,478,057 1,478,057.14 0.30 

. โฉนด 2688 14448 ต.ตลาด 2 21.4 21.4 60,000 1,284,000 1 ตึกแถว ตึก 2 152.00 7,550.00 1,147,600.00 43/76 872,176.00 275,424.00 1,559,424.00 1,559,424.00 0.02 

. โฉนด 749 8942 ต.บางกุ้ง 2 2 55.80 855.80 8,000 6,846,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 57.60 18.05 6,550.00 377,280.00 7/7 26,409.60 350,870.40 1,586,698 1,586,698.17 0.30 

2 บ้านเด่ียว ตึก 3 104.50 32.75 6,550.00 684,475.00 7/7 47,913.25 636,561.75 2,878,645 2,878,645.11 0.30 

. - - 3 โรงจอดรถ ตึก 2 80.00 25.07 2,500.00 200,000.00 7/7 14,000.00 186,000.00 1,902,427 1,902,427.45 0.02 

. - - 4 โรงจอดรถ ตึก 2 77.00 24.13 2,500.00 192,500.00 7/7 13,475.00 179,025.00 1,831,086 1,831,086.42 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48535 88055 ต.มะขามเต้ีย 4 1 26.4 126.4 6,000 758,400 - - - 758,400.00 758,400.00 0.30 

. โฉนด 48536 88056 ต.มะขามเต้ีย 4 1 28.6 128.6 6,000 771,600 - - - 771,600.00 771,600.00 0.30 

. - - - - - - - 
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. โฉนด 3773 3773 ต.มะขามเต้ีย 2 53.4 53.4 10,000 534,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 168.00 6,550.00 1,100,400.00 35/60 660,240.00 440,160.00 974,160.00 974,160.00 - 

. โฉนด 3772 3772 ต.มะขามเต้ีย 1 88.8 88.8 10,000 888,000 - - - 888,000.00 888,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7645 14935 ต.มะขามเต้ีย 2 14.1 14.1 30,000 423,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 32.00 28.57 7,550.00 241,600.00 43/76 183,616.00 57,984.00 178,841 178,841.14 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 80.00 71.43 7,550.00 604,000.00 43/76 459,040.00 144,960.00 447,103 447,102.86 - 

. - - 

. โฉนด 586 ต.ตลาด 9.0 9.0 - 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 1 72.00 6,650.00 478,800.00 38/85 406,980.00 71,820.00 71,820.00 71,820.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1399 2784 ต.มะขามเต้ีย 3 71.6 71.6 68,000 4,868,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 3 202.50 6,550.00 1,326,375.00 19/28 371,385.00 954,990.00 5,823,790.00 5,823,790.00 0.30 

. โฉนด 127 58716 ต.บางกุ้ง 2 1 35.4 135.4 15,000 2,031,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 162.00 6,550.00 1,061,100.00 25/40 424,440.00 636,660.00 2,667,660.00 2,667,660.00 - 

. โฉนด 12701 58717 ต.บางกุ้ง 2 80.3 80.3 15,000 1,204,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 162.00 6,550.00 1,061,100.00 25/40 424,440.00 636,660.00 1,841,160.00 1,841,160.00 - 

. โฉนด 3338 15491 ต.บางกุ้ง 4 44.0 44.0 10,000 440,000 - - - 440,000.00 440,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 30319 52264 ต.มะขามเต้ีย 2 21.5 21.5 12,000 258,000 1 บ้านแถว ตึก 2 59.64 6,750.00 402,570.00 27/44 177,130.80 225,439.20 483,439.20 483,439.20 0.02 

. โฉนด 56834 111991 ต.มะขามเต้ีย 2 66.4 66.4 12,000 796,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 63.00 6,550.00 412,650.00 8/8 33,012.00 379,638.00 1,176,438.00 1,176,438.00 - 

. โฉนด 30314 52259 ต.มะขามเต้ีย 2 22.9 22.9 12,000 274,800 1 บ้านแถว ตึก 2 59.64 6,750.00 402,570.00 27/44 177,130.80 225,439.20 500,239.20 500,239.20 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19269 111809 ต.บางกุ้ง 1 51.3 51.3 8,000 410,400 - - - 410,400.00 410,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19621 33241 ต.มะขามเต้ีย 2 50.9 50.9 6,000 305,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 256.00 6,550.00 1,676,800.00 14/18 301,824.00 1,374,976.00 1,680,376.00 1,680,376.00 - 

. โฉนด 22345 37993 ต.มะขามเต้ีย 2 50.0 50.0 15,000 750,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 13/16 73,360.00 385,140.00 1,135,140.00 1,135,140.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1360 120523 ต.คลองฉนาก 4 1 28.8 128.8 375 48,300                                                         - - - 48,300.00 48,300.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 55675 106170 ต.มะขามเต้ีย 4 57.8 57.8 20,000 1,156,000 - - - 1,156,000.00 1,156,000.00 0.30 
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คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25589 44206 ต.มะขามเต้ีย 2 1 69.4 169.4 18,000 3,049,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 240.00 6,550.00 1,572,000.00 7/7 110,040.00 1,461,960.00 4,511,160.00 4,511,160.00 - 

. โฉนด 25590 44207 ต.มะขามเต้ีย 2 2 22.2 222.2 18,000 3,999,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 3,999,600.00 3,999,600.00 - 

. โฉนด 6830 13046 ต.มะขามเต้ีย 2 52.2 52.2 4,000 208,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 24.00 6,550.00 157,200.00 14/18 28,296.00 128,904.00 337,704.00 337,704.00 0.02 

. โฉนด 49553 90827 ต.มะขามเต้ีย 2 31.9 31.9 100,000 3,190,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 14/18 70,740.00 322,260.00 3,512,260.00 3,512,260.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18512 31735 ต.มะขามเต้ีย 4 1 50.4 150.4 15,000 2,256,000 - - - 2,256,000.00 2,256,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18152 31224 ต.มะขามเต้ีย 1 97.9 97.9 10,000 979,000 - - - 979,000.00 979,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9802 46128 ต.บางกุ้ง 2 1 100.0 8,000 800,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 256.00 6,550.00 1,676,800.00 - 1,676,800.00 2,476,800.00 2,476,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6174 11572 ต.มะขามเต้ีย 1 50.8 50.8 15,000 762,000 - - - 762,000.00 762,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2894 4836 ต.มะขามเต้ีย 2 58.3 58.3 15,000 874,500 1 ตึกแถว ตึก 3 32.00 29.63 7,550.00 241,600.00 7/7 16,912.00 224,688.00 483,799 483,799.11 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 37.04 7,550.00 302,000.00 7/7 21,140.00 280,860.00 604,749 604,748.89 - 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 7/7 19,026.00 252,774.00 544,274 544,274.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10817 19999 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14909 25996 ต.มะขามเต้ีย 3 50.4 50.4 12,000 604,800 1 โรงงานซ่อม โครง 3 192.00 5,550.00 1,065,600.00 2/2 21,312.00 1,044,288.00 1,649,088.00 1,649,088.00 0.30 

. โฉนด 14908 25995 ต.มะขามเต้ีย 2 56.5 56.5 12,000 678,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 24.00 6,550.00 157,200.00 2/2 3,144.00 154,056.00 832,056.00 832,056.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8729 40685 ต.บางกุ้ง 2 1 3 11.5 711.5 9,750 6,937,125 1 ตึกแถว ตึก 2 85.60 13.82 7,550.00 646,280.00 29/48 310,214.40 336,065.60 1,294,455 1,294,454.72 0.02 

. - - 2 3 ห้อง ตึก 2 138.00 22.27 7,550.00 1,041,900.00 29/48 500,112.00 541,788.00 2,086,855 2,086,854.58 0.02 
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. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 46.00 7.42 7,550.00 347,300.00 29/48 166,704.00 180,596.00 695,618 695,618.19 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 46.00 7.42 7,550.00 347,300.00 29/48 166,704.00 180,596.00 695,618 695,618.19 0.02 

. - - 5 4 หอ้ง ตึก 2 184.00 29.70 7,550.00 1,389,200.00 29/48 666,816.00 722,384.00 2,782,473 2,782,472.77 0.02 

. - - 6 บ้านเด่ียว ตึก 2 24.00 3.87 6,550.00 157,200.00 3/3 4,716.00 152,484.00 421,191 421,191.23 0.02 

. - - 7 บ้านเด่ียว ตึก 3 96.00 15.49 6,550.00 628,800.00 3/3 18,864.00 609,936.00 1,684,765 1,684,764.92 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4789 21269 ต.บางกุ้ง 2 45.0 45.0 12,000 540,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 24.00 6,550.00 157,200.00 7/7 11,004.00 146,196.00 686,196.00 686,196.00 0.02 

. โฉนด 544 8791 ต.บางกุ้ง 1 45.0 45.0 12,000 540,000 - - - 540,000.00 540,000.00 - 

. โฉนด 4788 21268 ต.บางกุ้ง 1 45.0 45.0 12,000 540,000 - - - 540,000.00 540,000.00 - 

. โฉนด 4787 21267 ต.บางกุ้ง 1 47.2 47.2 12,000 566,400 - - - 566,400.00 566,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13638 64053 ต.บางกุ้ง 1 39.9 39.9 10,000 399,000 - - - 399,000.00 399,000.00 - 

. โฉนด 13635 64050 ต.บางกุ้ง 2 42.5 42.5 10,000 425,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 126.00 50.00 6,550.00 825,300.00 16/22 181,566.00 643,734.00 856,234 856,234.00 - 

. - - 2 บ้านเด่ียว ตึก 2 126.00 50.00 6,550.00 825,300.00 16/22 181,566.00 643,734.00 856,234 856,234.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 60754 120872 ต.มะขามเต้ีย 4 1.3 1.3 12,000 15,600 - - - 15,600.00 15,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31811 54571 ต.มะขามเต้ีย 2 16.5 16.5 50,000 825,000 1 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 695,172 695,172.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 695,172 695,172.00 - 

. โฉนด 5423 8228 ต.มะขามเต้ีย 2 22.6 22.6 40,000 904,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 11/12 86,976.00 637,824.00 1,541,824.00 1,541,824.00 0.02 

. โฉนด 51405 96111 ต.มะขามเต้ีย 2 55.4 55.4 15,000 831,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 12/14 38,052.00 233,748.00 510,748 510,748.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 12/14 38,052.00 233,748.00 510,748 510,748.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 33.33 7,550.00 271,800.00 12/14 38,052.00 233,748.00 510,748 510,748.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2651 13949 ต.บางกุ้ง 1 47.9 47.9 10,000 479,000 - - - 479,000.00 479,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. โฉนด 3600 16068 ต.บางกุ้ง 1 62.2 62.2 12,000 746,400 - - - 746,400.00 746,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38951 68506 ต.มะขามเต้ีย 4 80.0 80.0 10,000 800,000 - - - 800,000.00 800,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13647 26953 ต.มะขามเต้ีย 2 23.8 23.8 20,000 476,000 1 บ้านแถว ตึก 2 144.00 6,750.00 972,000.00 38/66 641,520.00 330,480.00 806,480.00 806,480.00 - 

. โฉนด 1949 11739 ต.บางกุ้ง 1 2 1.0 201.0 4,000 804,000 - - - 804,000.00 804,000.00 - 

. โฉนด 13045 61093 ต.บางกุ้ง 4 2.4 2.4 4,000 9,600 - - - 9,600.00 9,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11446 55678 ต.บางกุ้ง 4 50.0 50.0 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. - - - - - - - 
- 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26066 44567 ต.มะขามเต้ีย 2 43.6 43.6 8,000 348,800 - - - 348,800.00 348,800.00 0.02 

. โฉนด 56218 107792 ต.มะขามเต้ีย 1 6.1 6.1 1,750 10,675 - - - 10,675.00 10,675.00 - 
โฉนด 26268 44569 ต.มะขามเต้ีย 2 55.1 55.1 8,000 440,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 16/22 86,460.00 306,540.00 747,340.00 747,340.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6247 11661 ต.มะขามเต้ีย 4 50.3 50.3 12,000 603,600 - - - 603,600.00 603,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 980 9925 ต.บางกุ้ง 1 4 3 70.6 1,970.6 1,500 2,955,900 - - - 2,955,900.00 2,955,900.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 61088 123095 ต.มะขามเต้ีย 4 3 4.8 304.8 1,250 381,000 - - - 381,000.00 381,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3554 15724 ต.บางกุ้ง 4 49.8 49.8 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 3553 15723 ต.บางกุ้ง 2 64.9 64.9 12,000 778,800 1 ห้องแถว ตึก 2 150.00 6,650.00 997,500.00 22/34 339,150.00 658,350.00 1,437,150.00 1,437,150.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41932 77936 ต.มะขามเต้ีย 2 35.0 35.0 21,500 752,500 1 บ้านแถว ตึก 2 84.00 6,550.00 550,200.00 17/24 132,048.00 418,152.00 1,170,652.00 1,170,652.00 - 

. โฉนด 19987 119138 ต.บางกุ้ง 4 35.9 35.9 12,000 430,800 - - - 430,800.00 430,800.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4649 20175 ต.บางกุ้ง 4 53.4 53.4 6,000 320,400 - - - 320,400.00 320,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8363 16741 ต.มะขามเต้ีย 4 50.6 50.6 12,000 607,200 - - - 607,200.00 607,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13406 63033 ต.บางกุ้ง 2 31.8 31.8 4,000 127,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 2/2 12,576.00 616,224.00 743,424.00 743,424.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25512 44564 ต.มะขามเต้ีย 4 49.5 49.5 10,000 495,000 - - - 495,000.00 495,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12391 26045 ต.มะขามเต้ีย 4 50.0 50.0 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4594 7236 ต.มะขามเต้ีย 4 68.0 68.0 10,000 680,000 - - - 680,000.00 680,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12071 59038 ต.บางกุ้ง 4 50.5 50.5 8,000 404,000 - - - 404,000.00 404,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3240 5421 ต.มะขามเต้ีย 4 24.4 24.4 54,500 1,329,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 7/7 55,020.00 730,980.00 2,060,780.00 2,060,780.00 0.02 

. โฉนด 3239 5420 ต.มะขามเต้ีย 4 24.7 24.7 54,500 1,346,150 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 7/7 27,510.00 365,490.00 1,711,640.00 1,711,640.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3096 5271 ต.มะขามเต้ีย 4 1 17.8 117.8 10,000 1,178,000 - - - 1,178,000.00 1,178,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11010 21110 ต.มะขามเต้ีย 4 48.6 48.6 10,000 486,000 - - - 486,000.00 486,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15459 25556 ต.มะขามเต้ีย 2 19.7 19.7 15,000 295,500 1 บ้านแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 36/62 334,800.00 205,200.00 500,700.00 500,700.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25358 43448 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 60.0 560.0 11,000 6,160,000 - - - 6,160,000.00 6,160,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11980 21677 ต.มะขามเต้ีย 3 33.1 33.1 40,000 1,324,000 1 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 14/18 54,360.00 247,640.00 909,640 909,640.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550.00 302,000.00 14/18 54,360.00 247,640.00 909,640 909,640.00 - 

. โฉนด 11991 21688 ต.มะขามเต้ีย 3 51.3 51.3 15,000 769,500 1 คลังสินค้า ตึก 3 320.00 3,300.00 1,056,000.00 8/8 84,480.00 971,520.00 1,741,020.00 1,741,020.00 0.30 

. โฉนด 20603 35058 ต.มะขามเต้ีย 2 19.0 19.0 8,000 152,000 1 บ้านแถว ตึก 2 36.00 6,750.00 243,000.00 16/22 53,460.00 189,540.00 341,540.00 341,540.00 0.02 

. โฉนด 32473 55776 ต.มะขามเต้ีย 2 19.5 19.5 40,000 780,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 10/10 108,720.00 978,480.00 1,758,480.00 1,758,480.00 0.02 

. โฉนด 32472 55775 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 7,500 120,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 88.89 7,550.00 966,400.00 26/42 405,888.00 560,512.00 667,179 667,178.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 16.00 11.11 7,550.00 120,800.00 26/42 50,736.00 70,064.00 83,397 83,397.33 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14924 26011 ต.มะขามเต้ีย 4 62.4 62.4 12,000 748,800 - - - 748,800.00 748,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20472 34803 ต.มะขามเต้ีย 1 82.8 82.8 12,000 993,600 - - - 993,600.00 993,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12934 22992 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18850 108023 ต.บางกุ้ง 4 2 67.4 267.4 6,000 1,604,400 - - - 1,604,400.00 1,604,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4181 18255 ต.บางกุ้ง 2 50.9 50.9 8,000 407,200 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 62.83 6,550.00 411,536.50 10/10 41,153.65 370,382.85 777,582.85 777,582.85 - 

. โฉนด 7569 38877 ต.บางกุ้ง 2 50.8 50.8 8,000 406,400 1 โรงรถ โครง 2 84.00 2,500.00 210,000.00 10/10 21,000.00 189,000.00 595,400.00 595,400.00 - 

. - - สว่นตวั - - - - - 

. โฉนด 2762 4661 ต.มะขามเต้ีย 2 85.0 85.0 20,000 1,700,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 288.00 6,550.00 1,886,400.00 12/14 264,096.00 1,622,304.00 3,322,304.00 3,322,304.00 - 

. โฉนด 2763 4662 ต.มะขามเต้ีย 2 1 35.3 135.3 20,000 2,706,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 2,706,000.00 2,706,000.00 - 

. โฉนด 17479 30322 ต.มะขามเต้ีย 2 52.6 52.6 12,000 631,200 1 บ้านแถว ตึก 2 60.50 6,750.00 408,375.00 16/22 89,842.50 318,532.50 949,732.50 949,732.50 0.02 

. โฉนด 26750 45825 ต.มะขามเต้ีย 4 35.9 35.9 12,000 430,800 - - - 430,800.00 430,800.00 0.30 

. โฉนด 25959 44160 ต.มะขามเต้ีย 4 73.3 73.3 12,000 879,600 - - - 879,600.00 879,600.00 0.30 

. โฉนด 252 1256 ต.มะขามเต้ีย 4 63.8 63.8 10,000 638,000 - - - 638,000.00 638,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง
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. โฉนด 2776 4675 ต.มะขามเต้ีย 4 1 3.5 103.5 15,000 1,552,500 - - - 1,552,500.00 1,552,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 46860 85262 ต.มะขามเต้ีย 2 63.5 63.5 24,500 1,555,750 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 90.00 6,550.00 589,500.00 10/10 58,950.00 530,550.00 2,086,300.00 2,086,300.00 - 

. โฉนด 6053 29988 ต.บางกุ้ง 2 32.3 32.3 15,000 484,500 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 4/4 50,736.00 1,217,664.00 1,702,164.00 1,702,164.00 0.02 

. โฉนด 19922 118396 ต.บางกุ้ง 2 19.8 19.8 15,000 297,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 4/4 50,736.00 1,217,664.00 1,514,664.00 1,514,664.00 0.02 

. โฉนด 39674 69892 ต.มะขามเต้ีย 2 56.2 56.2 20,000 1,124,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 56.00 6,750.00 378,000.00 10/10 37,800.00 340,200.00 1,464,200.00 1,464,200.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14719 26805 ต.มะขามเต้ีย 2 49.9 49.9 12,000 598,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 1,227,600.00 1,227,600.00 0.02 

. โฉนด 46426 85419 ต.มะขามเต้ีย 2 19.0 19.0 18,000 342,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 12/14 90,720.00 557,280.00 899,280.00 899,280.00 0.02 

. โฉนด 34723 61265 ต.มะขามเต้ีย 2 6.3 6.3 15,000 94,500 1 บ้านแถว ตึก 2 90.00 6,750.00 607,500.00 27/44 267,300.00 340,200.00 434,700.00 434,700.00 - 

. โฉนด 3428 5671 ต.มะขามเต้ีย 2 10.4 10.4 15,000 156,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 156,000.00 156,000.00 - 

. โฉนด 41270 74095 ต.มะขามเต้ีย 2 3.2 3.2 15,000 48,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 48,000.00 48,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18999 110383 ต.บางกุ้ง 2 22.1 22.1 10,000 221,000 1 ตึกแถว ตึก 3 40.00 27.78 7,550.00 302,000.00 7/7 21,140.00 280,860.00 342,249 342,248.89 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 104.00 72.22 7,550.00 785,200.00 7/7 54,964.00 730,236.00 889,847 889,847.11 - 

. โฉนด 20208 122897 ต.บางกุ้ง 2 25.7 25.7 6,000 154,200 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 3/3 40,770.00 1,318,230.00 1,472,430.00 1,472,430.00 0.02 

. โฉนด 20136 122158 ต.บางกุ้ง 4 1 7.0 107.0 12,000 1,284,000 - - - 1,284,000.00 1,284,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16908 30754 ต.มะขามเต้ีย 2 17.5 17.5 15,000 262,500 1 ตึกแถว ตึก 2 117.00 7,550.00 883,350.00 33/56 494,676.00 388,674.00 651,174.00 651,174.00 - 

. โฉนด 14797 25205 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48313 เช่าที่ดิน 3 - 10,000 - 1 ภัตตาคาร ไม้ 3 584.00 77.40 6,450.00 3,766,800.00 12/14 527,352.00 3,239,448.00 3,239,448 3,239,448.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 137.50 18.22 7,550.00 1,038,125.00 12/14 145,337.50 892,787.50 892,788 892,787.50 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 33.00 4.37 7,550.00 249,150.00 12/14 34,881.00 214,269.00 214,269 214,269.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39730 70385 ต.บางกุ้ง 2 24.6 24.6 40,000 984,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 19/28 101,472.00 260,928.00 752,928 752,928.00 0.02 
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. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 19/28 101,472.00 260,928.00 752,928 752,928.00 0.30 

. โฉนด 38734 70389 ต.มะขามเต้ีย 2 19.2 19.2 40,000 768,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 19/28 101,472.00 260,928.00 644,928 644,928.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 19/28 101,472.00 260,928.00 644,928 644,928.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17342 93327 ต.บางกุ้ง 2 49.7 49.7 15,000 745,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 13/16 44,016.00 231,084.00 976,584.00 976,584.00 0.02 

. โฉนด 12966 59741 ต.บางกุ้ง 2 31.0 31.0 15,000 465,000 1 บ้านแถว ตึก 3 58.50 6,750.00 394,875.00 23/36 142,155.00 252,720.00 717,720.00 717,720.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 53023 100939 ต.มะขามเต้ีย 2 54.4 54.4 15,000 816,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 10/10 27,510.00 247,590.00 1,063,590.00 1,063,590.00 - 

. โฉนด 53026 100942 ต.มะขามเต้ีย 2 58.1 58.1 15,000 871,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 10/10 27,510.00 247,590.00 1,119,090.00 1,119,090.00 - 

. โฉนด 52958 100953 ต.มะขามเต้ีย 2 55.3 55.3 15,000 829,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 7/7 19,257.00 255,843.00 1,085,343.00 1,085,343.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48030 87571 ต.มะขามเต้ีย 2 1 28.4 128.4 18,500 2,375,400 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 200.00 6,550.00 1,310,000.00 9/9 117,900.00 1,192,100.00 3,567,500.00 3,567,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 49268 90263 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.0 6,000 600,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550.00 786,000.00 12/14 110,040.00 675,960.00 1,275,960.00 1,275,960.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48268 87801 ต.มะขามเต้ีย 2 63.0 63.0 18,000 1,134,000 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550.00 917,000.00 13/16 146,720.00 770,280.00 1,904,280.00 1,904,280.00 - 

. โฉนด 24795 42349 ต.มะขามเต้ีย 2 16.8 16.8 15,000 252,000 1 บ้านแถว ตึก 2 152.00 6,750.00 1,026,000.00 28/46 471,960.00 554,040.00 806,040.00 806,040.00 0.02 

. โฉนด 24794 42348 ต.มะขามเต้ีย 2 4.6 4.6 15,000 69,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 69,000.00 69,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20311 34457 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 12,000 192,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 21/32 309,248.00 657,152.00 849,152.00 849,152.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38792 68802 ต.บางกุ้ง 1 1 35.1 135.1 6,000 810,600 - - - 810,600.00 810,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3836 122883 ต.บางใบไม้ 2 24.5 24.5 60,000 1,470,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 2/2 28,992.00 1,420,608.00 2,890,608.00 2,890,608.00 0.02 

. โฉนด 3835 122882 ต.บางใบไม้ 2 27.6 27.6 60,000 1,656,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 1,656,000.00 1,656,000.00 0.02 

. โฉนด 8171 39646 ต.บางกุ้ง 2 50.0 50.0 4,850 242,500 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 166.40 6,550.00 1,089,920.00 34/58 632,153.60 457,766.40 700,266.40 700,266.40 - 
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. โฉนด 7395 37588 ต.บางกุ้ง 2 38.4 38.4 12,000 460,800 1 บ้านเด่ียว ตึก 2 87.50 6,550.00 573,125.00 18/26 149,012.50 424,112.50 884,912.50 884,912.50 0.02 

. โฉนด 6382 32660 ต.บางกุ้ง 2 48.2 48.2 12,000 578,400 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 578,400.00 578,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1455 3421 ต.ตลาด 2 23.7 23.7 10,000 237,000 1 ห้องแถว ตึก 2 30.00 33.33 6,650.00 199,500.00 51/76 151,620.00 47,880.00 126,880 126,880.00 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 30.00 33.33 6,650.00 199,500.00 51/76 151,620.00 47,880.00 126,880 126,880.00 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 30.00 33.33 6,650.00 199,500.00 51/76 151,620.00 47,880.00 126,880 126,880.00 0.02 

. โฉนด 1456 3422 ต.ตลาด 2 37.6 37.6 10,000 376,000 1 ห้องแถว ตึก 2 80.00 41.03 6,650.00 532,000.00 51/76 404,320.00 127,680.00 281,936 281,936.41 0.02 

. - - 2 ห้องแถว ตึก 2 80.00 41.03 6,650.00 532,000.00 51/76 404,320.00 127,680.00 281,936 281,936.41 0.02 

. - - 3 ห้องแถว ตึก 2 35.00 17.95 6,650.00 232,750.00 51/76 176,890.00 55,860.00 123,347 123,347.18 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1508 3730 ต.ตลาด 3 19.7 19.7 60,000 1,182,000 1 บ้านแถว ตึก 3 196.00 6,750.00 1,323,000.00 42/74 979,020.00 343,980.00 1,525,980.00 1,525,980.00 0.30 

. โฉนด 2804 6002 ต.ตลาด 3 12.5 12.5 8,000 100,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 100,000.00 100,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19533 34575 ต.มะขามเต้ีย 2 18.1 18.1 40,000 724,000 1 ตึกแถว ตึก 2 160.00 62.50 7,550.00 1,208,000.00 27/44 531,520.00 676,480.00 1,128,980 1,128,980.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 96.00 37.50 7,550.00 724,800.00 27/44 318,912.00 405,888.00 677,388 677,388.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18642 32110 ต.มะขามเต้ีย 1 49.9 49.9 60,000 2,994,000 - - - 2,994,000.00 2,994,000.00 - 

. โฉนด 18641 32109 ต.มะขามเต้ีย 1 49.9 49.9 2,000 99,800 - - - 99,800.00 99,800.00 - 

. - - - - - - - 
โฉนด 32986 32986 ต.มะขามเต้ีย 2 58.6 58.6 8,750 512,750 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 114.00 6,550.00 746,700.00 18/26 194,142.00 552,558.00 1,065,308.00 1,065,308.00 - 
โฉนด 63385 129044 ต.มะขามเต้ีย 2 66.0 66.0 8,750 577,500 บริเวณบา้น - - - 577,500.00 577,500.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 33 56 ต.ตลาด 2 24.1 24.1 6,000 144,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 67.23 6,550.00 440,356.50 56/76 334,670.94 105,685.56 250,285.56 250,285.56 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 6420 11939 ต.ตลาด 2 27.7 27.7 15,000 415,500 1 ห้องแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,650.00 266,000.00 47/76 202,160.00 63,840.00 271,590 271,590.00 0.02 

- - 2 ห้องแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,650.00 266,000.00 47/76 202,160.00 63,840.00 271,590 271,590.00 0.02 
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โฉนด 6320 11674 ต.ตลาด 2 32.9 32.9 15,000 493,500 1 ห้องแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,650.00 266,000.00 47/76 202,160.00 63,840.00 310,590 310,590.00 0.02 
- - 2 ห้องแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,650.00 266,000.00 47/76 202,160.00 63,840.00 310,590 310,590.00 0.02 

โฉนด 6205 11554 ต.ตลาด 2 28.9 28.9 15,000 433,500 1 5 ห้อง ตึก 2 200.00 55.55 6,650.00 1,330,000.00 47/76 1,010,800.00 319,200.00 549,978.33 549,978.33 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 47719 86806 ต.มะขามเต้ีย 4 1 18.3 118.3 10,000 1,183,000 - - - 1,183,000.00 1,183,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 8704 18941 ต.มะขามเต้ีย 2 50.5 50.5 15,000 757,500 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 583,950 583,950.00 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 2 40.00 50.00 6,750.00 270,000.00 17/24 64,800.00 205,200.00 583,950 583,950.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 651 8876 ต.บางกุง้ 4 1 86.5 186.5 4,000 746,000 4 - - - 746,000.00 746,000.00 0.30 
โฉนด 11167 53932 ต.บางกุง้ 2 60.3 60.3 30,000 1,809,000 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 72.00 33.96 6,750.00 486,000.00 25/40 194,400.00 291,600.00 905,977 905,977.36 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 108.00 50.94 6,750.00 729,000.00 25/40 291,600.00 437,400.00 1,358,966 1,358,966.04 - 
- - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 32.00 15.09 6,550.00 209,600.00 25/40 83,840.00 125,760.00 398,817 398,816.60 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 22853 39085 ต.มะขามเต้ีย 2 11.9 11.9 12,000 142,800 1 ตึกแถว ตึก 96.00 7,550.00 724,800.00 29/48 347,904.00 376,896.00 519,696.00 519,696.00 0.02 
โฉนด 24787 42044 ต.มะขามเต้ีย 2 12.0 12.0 12,000 144,000 1 ตึกแถว ตึก 96.00 7,550.00 724,800.00 18/26 188,448.00 536,352.00 680,352.00 680,352.00 - 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
โฉนด 3215 5396 ต.มะขามเต้ีย 4 49.2 49.2 15,000 738,000 - - - 738,000.00 738,000.00 0.30 
โฉนด 8150 16375 ต.มะขามเต้ีย 2 23.0 23.0 15,000 345,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 35/60 453,600.00 302,400.00 647,400.00 647,400.00 0.02 
โฉนด 7789 38632 ต.มะขามเต้ีย 3 79.6 79.6 17,000 1,353,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 99.00 6,550.00 648,450.00 29/48 311,256.00 337,194.00 1,690,394.00 1,690,394.00 0.02 
โฉนด 839 504 ต.ตลาด 2 0.7 0.7 8,000 5,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 5,600.00 5,600.00 0.30 
โฉนด 326 2061 ต.ตลาด 3 18.8 18.8 100,000 1,880,000 1 ตึกแถว ตึก 2 260.00 66.67 7,550.00 1,963,000.00 37/64 1,256,320.00 706,680.00 1,960,013 1,960,013.33 0.02 

2 ตึกแถว ตึก 3 130.00 33.33 7,550.00 981,500.00 37/64 628,160.00 353,340.00 980,007 980,006.67 0.30 
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โฉนด 1434 3348 ต.ตลาด 3 0.7 0.7 8,000 5,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 5,600.00 5,600.00 0.30 
โฉนด 1435 3349 ต.ตลาด 3 0.5 0.5 8,000 4,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 4,000.00 4,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 4128 17787 ต.บางกุง้ 4 45.1 45.1 3,250 146,575 - - - 146,575.00 146,575.00 0.30 

- - - - - - - 
- 

- - - - - - - 
โฉนด 22041 39082 ต.มะขามเต้ีย 4 18.2 18.2 26,000 473,200 - - - 473,200.00 473,200.00 0.30 
โฉนด 45560 84378 ต.มะขามเต้ีย 2 1 25.8 125.8 20,000 2,516,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550.00 917,000.00 14/18 165,060.00 751,940.00 3,267,940.00 3,267,940.00 - 
โฉนด 5087 8011 ต.มะขามเต้ีย 3 3 28.9 328.9 32,500 10,689,250 1 โรงงาน ตึก 3 194.00 94.17 5,550.00 1,076,700.00 5/5 53,835.00 1,022,865.00 11,089,440 11,089,440.24 0.30 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 12.00 5.83 6,550.00 78,600.00 5/5 3,930.00 74,670.00 697,345 697,344.76 0.02 

โฉนด 15696 23650 ต.มะขามเต้ีย 1 55.8 55.8 8,000 446,400 - - - 446,400.00 446,400.00 - 
โฉนด 13789 23920 ต.มะขามเต้ีย 4 68.1 68.1 15,000 1,021,500 - - - 1,021,500.00 1,021,500.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 7708 22016 ต.มะขามเต้ีย 4 97.9 97.9 15,000 1,468,500 - - - 1,468,500.00 1,468,500.00 0.30 
โฉนด 22642 39599 ต.มะขามเต้ีย 2 25.0 25.0 15,000 375,000 1 บา้นแถว ตึก 2 180.00 6,750.00 1,215,000.00 16/22 267,300.00 947,700.00 1,322,700.00 1,322,700.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 10001 18687 ต.มะขามเต้ีย 2 3 2 94.9 1,494.9 3,750 5,605,875 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 38.79 6,550.00 524,000.00 16/22 115,280.00 408,720.00 2,583,120 2,583,120.00 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.25 61.21 6,550.00 826,937.50 16/22 181,926.25 645,011.25 4,076,486 4,076,486.25 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 2110 35628 ต.มะขามเต้ีย 2 39.2 39.2 40,000 1,568,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 21/32 347,904.00 739,296.00 2,307,296.00 2,307,296.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4907 87272 ต.ตลาด 2 11.0 11.0 40,000 440,000 1 ห้องแถว ไม้ 3 24.00 60.00 6,650.00 159,600.00 10/10 15,960.00 143,640.00 407,640 407,640.00 0.30 
- - 2 ห้องแถว ไม้ 2 16.00 40.00 6,650.00 106,400.00 10/10 10,640.00 95,760.00 271,760 271,760.00 - 
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โฉนด 34514 61974 ต.มะขามเต้ีย 4 60.3 60.3 6,000 361,800 - - - 361,800.00 361,800.00 0.30 
โฉนด 42100 78558 ต.มะขามเต้ีย 4 51.3 51.3 6,000 307,800 - - - 307,800.00 307,800.00 0.30 
โฉนด 42101 78490 ต.มะขามเต้ีย 4 50.8 50.8 10,000 508,000 - - - 508,000.00 508,000.00 0.30 
โฉนด 8934 17555 ต.มะขามเต้ีย 4 86.8 86.8 9,750 846,300 - - - 846,300.00 846,300.00 0.30 
โฉนด 11265 20723 ต.มะขามเต้ีย 4 82.1 82.1 15,000 1,231,500 - - - 1,231,500.00 1,231,500.00 0.30 
โฉนด 11215 26073 ต.มะขามเต้ีย 4 31.0 31.0 19,500 604,500 - - - 604,500.00 604,500.00 0.30 
โฉนด 42102 78557 ต.มะขามเต้ีย 4 1 25.4 125.4 8,000 1,003,200 - - - 1,003,200.00 1,003,200.00 0.30 
โฉนด 42099 78489 ต.มะขามเต้ีย 4 1 29.0 129.0 15,000 1,935,000 - - - 1,935,000.00 1,935,000.00 0.30 
โฉนด 58240 113620 ต.มะขามเต้ีย 4 10.3 10.3 9,750 100,425 - - - 100,425.00 100,425.00 0.30 
โฉนด 6082 12012 ต.มะขามเต้ีย 2 53.1 53.1 15,000 796,500 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 50.00 7,550.00 906,000.00 43/76 688,560.00 217,440.00 615,690 615,690.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 120.00 50.00 7,550.00 906,000.00 43/76 688,560.00 217,440.00 615,690 615,690.00 0.02 
โฉนด 6082 19924 ต.มะขามเต้ีย 2 15.6 15.6 15,000 234,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 38/66 956,736.00 492,864.00 726,864.00 726,864.00 - 
โฉนด 2545 4397 ต.มะขามเต้ีย 2 77.1 77.1 15,000 1,156,500 1 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 
- - 7 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 14.29 7,550.00 483,200.00 26/42 202,944.00 280,256.00 14.29 14.29 0.02 

โฉนด 2017 3645 ต.มะขามเต้ีย 2 76.4 76.4 15,000 1,146,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 33.33 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,041,568 1,041,568.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 33.33 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,041,568 1,041,568.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 96.00 33.33 7,550.00 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 1,041,568 1,041,568.00 0.02 

โฉนด 11264 20722 ต.มะขามเต้ีย 2 72.6 72.6 15,000 1,089,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
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- - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
- - 6 ตึกแถว ตึก 2 96.00 12.50 7,550.00 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 12.50 12.50 0.02 
- - 7 2 ห้อง ตึก 2 192.00 25.00 7,550.00 1,449,600.00 4/4 57,984.00 1,391,616.00 25.00 25.00 0.02 

โฉนด 15967 27432 ต.มะขามเต้ีย 2 12.7 12.7 15,000 190,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 16/22 239,184.00 848,016.00 1,038,516.00 1,038,516.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 13507 26422 ต.มะขามเต้ีย 4 88.8 88.8 10,000 888,000 - - - 888,000.00 888,000.00 0.30 
โฉนด 40206 71003 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 21/32 193,280.00 410,720.00 650,720.00 650,720.00 - 
โฉนด 36951 63781 ต.มะขามเต้ีย 2 96.0 96.0 14,500 1,392,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 20.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 561,072 561,072.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 20.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 561,072 561,072.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 20.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 561,072 561,072.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 20.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 561,072 561,072.00 0.02 
- - 5 ตึกแถว ตึก 2 48.00 20.00 7,550.00 362,400.00 16/22 79,728.00 282,672.00 561,072 561,072.00 0.02 

โฉนด 42071 79707 ต.มะขามเต้ีย 2 47.3 47.3 10,000 473,000 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 6,750.00 283,500.00 16/22 62,370.00 221,130.00 694,130.00 694,130.00 0.02 
โฉนด 42072 79706 ต.มะขามเต้ีย 2 47.2 47.2 10,000 472,000 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 25.00 6,750.00 283,500.00 16/22 62,370.00 221,130.00 339,130 339,130.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 42.00 25.00 6,750.00 283,500.00 16/22 62,370.00 221,130.00 339,130 339,130.00 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 42.00 25.00 6,750.00 283,500.00 16/22 62,370.00 221,130.00 339,130 339,130.00 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 42.00 25.00 6,750.00 283,500.00 16/22 62,370.00 221,130.00 339,130 339,130.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 2860 14431 ต.บางกุง้ 2 52.0 52.0 30,000 1,560,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 250.00 6,550.00 1,637,500.00 33/56 917,000.00 720,500.00 2,280,500.00 2,280,500.00 - 
โฉนด 2861 14432 ต.บางกุง้ 2 52.0 52.0 30,000 1,560,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,560,000.00 1,560,000.00 - 

- - 
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โฉนด 12632 59532 ต.บางกุง้ 2 17.9 17.9 14,500 259,550 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 26/42 127,575.00 176,175.00 435,725.00 435,725.00 0.20 
โฉนด 12605 59505 ต.บางกุง้ 2 17.9 17.9 14,500 259,550 1 บา้นแถว ตึก 2 45.00 6,750.00 303,750.00 26/42 127,575.00 176,175.00 435,725.00 435,725.00 0.20 

- - - - - - - 
โฉนด 7487 14684 ต.มะขามเต้ีย 2 96.6 96.6 10,000 966,000 1 บา้นแถว ตึก 2 34.00 11.11 6,750.00 229,500.00 43/76 174,420.00 55,080.00 162,413 162,413.33 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 34.00 11.11 6,750.00 229,500.00 43/76 174,420.00 55,080.00 162,413 162,413.33 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 34.00 11.11 6,750.00 229,500.00 43/76 174,420.00 55,080.00 162,413 162,413.33 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 68.00 22.22 6,750.00 459,000.00 43/76 348,840.00 110,160.00 324,827 324,826.67 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 68.00 22.22 6,750.00 459,000.00 43/76 348,840.00 110,160.00 324,827 324,826.67 0.02 
- - 6 บา้นแถว ตึก 2 68.00 22.22 6,750.00 459,000.00 43/76 348,840.00 110,160.00 324,827 324,826.67 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 21222 35720 ต.มะขามเต้ีย 3 3 17.8 317.8 10,000 3,178,000 1 บา้นแถว ตึก 3 77.00 27.85 6,750.00 519,750.00 13/16 83,160.00 436,590.00 1,321,603 1,321,602.66 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 11.57 7,550.00 241,600.00 3/3 7,248.00 234,352.00 602,149 602,149.47 0.30 
- - 3 ตึกแถว ตึก 3 32.00 11.57 7,550.00 241,600.00 3/3 7,248.00 234,352.00 602,149 602,149.47 0.30 
- - 4 ตึกแถว ตึก 3 32.00 11.57 7,550.00 241,600.00 3/3 7,248.00 234,352.00 602,149 602,149.47 0.30 
- - 5 ตึกแถว ตึก 3 32.00 11.57 7,550.00 241,600.00 3/3 7,248.00 234,352.00 602,149 602,149.47 0.30 
- - 6 ตึกแถว ตึก 3 31.50 11.39 7,550.00 237,825.00 3/3 7,134.75 230,690.25 592,741 592,740.88 0.30 
- - 7 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 14.47 6,550.00 262,000.00 11/12 31,440.00 230,560.00 690,307 690,306.84 - 

โฉนด 56399 108317 ต.มะขามเต้ีย 2 26.0 26.0 35,000 910,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 4/4 54,360.00 1,304,640.00 2,214,640.00 2,214,640.00 - 
โฉนด 56196 108316 ต.มะขามเต้ีย 2 19.9 19.9 35,000 696,500 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550.00 1,359,000.00 4/4 54,360.00 1,304,640.00 2,001,140.00 2,001,140.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 4483 7034 ต.มะขามเต้ีย 3 49.5 49.5 12,000 594,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 78.75 6,550.00 515,812.50 16/22 113,478.75 402,333.75 996,333.75 996,333.75 0.02 
โฉนด 4482 7033 ต.มะขามเต้ีย 42.8 42.8 12,000 513,600 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 513,600.00 513,600.00 0.02 
โฉนด 4488 7032 ต.มะขามเต้ีย 2 89.2 89.2 12,000 1,070,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 89.64 6,550.00 587,142.00 11/12 70,457.04 516,684.96 1,587,084.96 1,587,084.96 - 
โฉนด 4482 7033 ต.มะขามเต้ีย 2 42.8 42.8 12,000 513,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 89.64 6,550.00 587,142.00 11/12 70,457.04 516,684.96 1,030,284.96 1,030,284.96 0.02 
โฉนด 4487 7031 ต.มะขามเต้ีย 89.0 89.0 12,000 1,068,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 1,068,000.00 1,068,000.00 0.02 
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- - - - - - - 
โฉนด 41234 74273 ต.มะขามเต้ีย 2 18.5 18.5 20,000 370,000 บริเวณบา้น - - - 370,000.00 370,000.00 0.02 
โฉนด 7242 14123 ต.มะขามเต้ีย 2 60.1 60.1 4,000 240,400 เป็นทาง - - - 240,400.00 240,400.00 0.02 
โฉนด 52324 99696 ต.มะขามเต้ีย 4 58.6 58.6 4,000 234,400 - - - 234,400.00 234,400.00 0.30 

- - - - - - - 
. โฉนด 7027 13601 ต.มะขามเต้ีย 4 60.7 60.7 10,000 607,000 - - - 607,000.00 607,000.00 0.30 
. - - - - - - - 

โฉนด 3419 27338 ต.ตลาด 16.7 16.7 60,000 1,002,000 1 ชั้นท่ี1 ไม้ 3 64.00 50.00 6,750.00 432,000.00 38/66 285,120.00 146,880.00 647,880 647,880.00 0.30 
- - 2 ชั้นท่ี2 ไม้ 2 64.00 50.00 6,750.00 432,000.00 38/66 285,120.00 146,880.00 647,880 647,880.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 61635 123765 ต.มะขามเต้ีย 2 70.7 70.7 6,000 424,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 100.00 6,550.00 655,000.00 3/3 19,650.00 635,350.00 1,059,550.00 1,059,550.00 - 
โฉนด 57072 110827 ต.มะขามเต้ีย 2 32.1 32.1 185,000 5,938,500 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 24.00 15.00 7,550.00 181,200.00 3/3 5,436.00 6,876.00 897,651 897,651.00 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 136.00 85.00 7,550.00 1,026,800.00 3/3 30,804.00 38,964.00 5,086,689 5,086,689.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 15573 79914 ต.บางกุง้ 1 2 1.9 801.9 3,000 2,405,700 - - - 2,405,700.00 2,405,700.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 11832 21565 ต.มะขามเต้ีย 2 18.5 18.5 40,000 740,000 1 บา้นแถว ตึก 2 136.00 6,750.00 918,000.00 19/28 257,040.00 660,960.00 1,400,960.00 1,400,960.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 4545 62888 ต.ตลาด 2 24.7 24.7 20,000 494,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 14/18 195,696.00 891,504.00 1,385,504.00 1,385,504.00 0.02 
โฉนด 55847 107243 ต.มะขามเต้ีย 4 3 24.7 324.7 - - - - - - 0.30 
โฉนด 47472 86242 ต.มะขามเต้ีย 2 26.1 26.1 12,000 313,200 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 5/5 27,000.00 513,000.00 826,200.00 826,200.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 1871 12408 ต.บางกุง้ 4 55.2 55.2 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.30 
โฉนด 1872 12409 ต.บางกุง้ 4 55.2 55.2 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.30 
โฉนด 5506 7657 ต.บางกุง้ 1 82.0 82.0 12,000 984,000 - - - 984,000.00 984,000.00 - 
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โฉนด 9071 42641 ต.บางกุง้ 2 16.0 16.0 30,000 480,000 1 ตึกแถว ตึก 2 136.00 71.43 7,550.00 1,026,800.00 27/44 451,792.00 575,008.00 917,865 917,865.14 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 54.40 28.57 7,550.00 410,720.00 381,969.60 28,750.40 165,893 165,893.26 0.30 

โฉนด 4899 21727 ต.บางกุง้ 2 32.6 32.6 15,000 489,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 82.50 6,550.00 540,375.00 32/54 291,802.50 248,572.50 737,572.50 737,572.50 - 
โฉนด 4957 22265 ต.บางกุง้ 2 4.4 4.4 6,000 26,400 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 26,400.00 26,400.00 - 
โฉนด 24218 41976 ต.มะขามเต้ีย 3 62.7 62.7 15,000 940,500 1 ซ่อมรถ ตึก 3 240.00 5,550.00 1,332,000.00 29/48 639,360.00 692,640.00 1,633,140.00 1,633,140.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 40533 71934 ต.มะขามเต้ีย 2 17.9 17.9 15,000 268,500 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 18/26 210,600.00 599,400.00 867,900.00 867,900.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 22550 39040 ต.ตลาด 2 1 4.0 104.0 8,000 832,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 167,680.00 356,320.00 1,188,320.00 1,188,320.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 4024 44295 ต.ตลาด 2 12.2 12.2 8,000 97,600 1 ห้อแถว ตึก 2 19.60 6,650.00 130,340.00 3/3 3,910.20 126,429.80 224,029.80 224,029.80 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 2005 7109 ต.ตลาด 2 49.9 49.9 50,000 2,495,000 1 ตึกแถว ตึก 2 72.00 60.00 7,550.00 543,600.00 33/56 304,416.00 239,184.00 1,736,184 1,736,184.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 40.00 7,550.00 362,400.00 33/56 115,968.00 246,432.00 1,244,432 1,244,432.00 0.30 
โฉนด 2593 64465 ต.ตลาด 2 24.0 24.0 52,500 1,260,000 1 ตึกแถว ตึก 2 400.00 71.43 7,550.00 3,020,000.00 33/56 1,691,200.00 1,328,800.00 2,228,800 2,228,800.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 160.00 28.57 7,550.00 1,208,000.00 33/56 386,560.00 821,440.00 1,181,440 1,181,440.00 0.30 
โฉนด 3106 5281 ต.มะขามเต้ีย 1 59.7 59.7 12,000 716,400 - - - 716,400.00 716,400.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 13383 26500 ต.มะขามเต้ีย 4 50.7 50.7 158,000 8,010,600 - - - 8,010,600.00 8,010,600.00 0.30 
โฉนด 13384 26501 ต.มะขามเต้ีย 4 52.1 52.1 15,000 781,500 - - - 781,500.00 781,500.00 0.30 

. โฉนด 56188 109251 ต.มะขามเต้ีย 2 20.8 20.8 12,000 249,600 1 บ้านแถว ตึก 2 120.00 6,750.00 810,000.00 7/7 56,700.00 753,300.00 1,002,900.00 1,002,900.00 0.02 

. - - - - - - - 
โฉนด 977 1760 ต.ตลาด 2 3 37.4 1,237.4 60,000 74,244,000 1 ห้องแถว 6 ห้อง ไม้ 2 241.50 11.91 6,650.00 1,605,975.00 42/93 1,493,556.75 112,418.25 8,954,695 8,954,694.66 0.02 

- - 2 ห้องแถว 3 ห้อง ไม้ 2 108.00 5.33 6,650.00 718,200.00 42/74 531,468.00 186,732.00 4,141,042 4,141,041.95 0.02 
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- - 3 ห้องแถว ไม้ 2 52.25 2.58 6,650.00 347,462.50 42/74 111,188.00 236,274.50 2,149,355 2,149,355.01 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก 2 36.00 1.78 6,650.00 239,400.00 42/74 76,608.00 162,792.00 1,480,895 1,480,895.32 0.02 
- - 5 ห้องแถว ไม้ 2 283.50 13.98 6,650.00 1,885,275.00 42/74 603,288.00 1,281,987.00 11,662,051 11,662,050.62 0.02 
- - 6 ห้องแถว ไม้ 2 94.50 4.66 6,650.00 628,425.00 42/74 201,096.00 427,329.00 3,887,350 3,887,350.21 0.02 
- - 7 ห้องแถว ไม้ 2 76.00 3.75 6,650.00 505,400.00 42/74 161,728.00 343,672.00 3,126,335 3,126,334.56 0.02 
- - 8 หอ้งแถว 10 หอ้ง ตึก 2 760.00 37.48 6,650.00 5,054,000.00 42/74 1,617,280.00 3,436,720.00 31,263,346 31,263,345.57 0.02 
- - 9 หอ้งแถว2หอ้ง ตึก 2 64.00 3.16 6,550.00 419,200.00 42/74 134,144.00 285,056.00 2,628,351 2,628,350.78 0.02 
- - 10 หอ้งแถว2หอ้ง 152 2 152.00 7.50 6,550.00 995,600.00 42/74 318,592.00 677,008.00 6,242,333 6,242,333.11 0.02 
- - 11 หอ้งแถว5หอ้ง 160 2 160.00 7.89 6,550.00 1,048,000.00 42/74 335,360.00 712,640.00 6,570,877 6,570,876.96 0.02 

โฉนด 5477 64104 ต.ตลาด 2 1 89.3 189.3 64,104 12,134,887 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550.00 1,048,000.00 42/74 775,520.00 272,480.00 12,407,367.20 12,407,367.20 0.02 
โฉนด 525 601 ต.ตลาด 2 2 31.9 231.9 75,000 17,392,500 1 ตึกแถว 5ห ตึก 2 380.00 39.75 7,550.00 2,869,000.00 42/74 2,123,060.00 745,940.00 7,659,277 7,659,276.82 0.02 

- - 2 ตึกแถว 5ห ตึก 3 380.00 39.75 7,550.00 2,869,000.00 42/74 918,080.00 1,950,920.00 8,864,257 8,864,256.82 0.30 
- - 3 บา้นเด่ียว ไม้ 2 196.00 20.50 6,550.00 1,283,800.00 42/93 1,193,934.00 89,866.00 3,655,692 3,655,692.36 0.02 

โฉนด 2165 3874 ต.มะขามเต้ีย 2 1 78.0 178.0 - 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 160.00 76.92 6,550.00 1,048,000.00 34/58 607,840.00 440,160.00 440,160 440,160.00 0.02 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 48.00 23.08 6,550.00 314,400.00 34/93 292,392.00 22,008.00 22,008 22,008.00 0.02 

โฉนด 1061 2844 ต.ตลาด 2 46.1 46.1 80,000 3,688,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 84.00 46.67 6,550.00 550,200.00 35/60 330,120.00 220,080.00 1,941,147 1,941,146.67 0.02 
- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 96.00 53.33 6,550.00 628,800.00 35/60 201,216.00 427,584.00 2,394,517 2,394,517.33 0.30 

โฉนด 964 3705 ต.ตลาด 2 13.5 13.5 80,000 1,080,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,080,000.00 1,080,000.00 0.30 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 37022 64059 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 0.30 
โฉนด 37021 64107 ต.มะขามเต้ีย 4 49.7 49.7 10,000 497,000 - - - 497,000.00 497,000.00 0.30 
โฉนด 37020 64060 ต.มะขามเต้ีย 4 63.1 63.1 10,000 631,000 - - - 631,000.00 631,000.00 0.30 
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- - - - - - - 
โฉนด 43610 81333 ต.มะขามเต้ีย 3 45.9 45.9 19,500 895,050 1 ชั้นท่ี1 ตึก 3 27.00 16.91 6,550.00 176,850.00 4/4 7,074.00 169,776.00 321,099 321,099.42 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2 ตึก 2 132.70 83.09 6,550.00 869,185.00 4/4 34,767.40 834,417.60 1,578,144 1,578,144.18 - 
โฉนด 43885 81365 ต.มะขามเต้ีย 2 19.2 19.2 30,000 576,000 1 ตึกแถว ตึก 2 72.00 7,550.00 543,600.00 7/7 38,052.00 505,548.00 1,081,548.00 1,081,548.00 0.02 
โฉนด 44421 81631 ต.มะขามเต้ีย 2.6 2.6 30,000 78,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 78,000.00 78,000.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 4390 47206 ต.บางใบไม้ 4 1 3 23.5 723.5 500 361,750 - - - 361,750.00 361,750.00 0.30 
โฉนด 3778 47207 ต.บางใบไม้ 4 79.1 79.1 500 39,550 - - - 39,550.00 39,550.00 0.30 
โฉนด 1045 767 ต.ตลาด 2 19.2 19.2 60,000 1,152,000 1 ห้องแถว ไม้ 2 120.00 50.00 6,650.00 798,000.00 62/93 742,140.00 55,860.00 631,860 631,860.00 0.02 

- - 2 ห้องแถว ไม้ 3 120.00 50.00 6,650.00 798,000.00 62/93 255,360.00 542,640.00 1,118,640 1,118,640.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 29657 53477 ต.มะขามเต้ีย 5 18.9 18.9 40,000 756,000 1 ตึกแถว ตึก 3 60.00 28.57 7,550.00 453,000.00 22/34 154,020.00 298,980.00 514,980 514,980.00 0.30 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 150.00 71.43 7,550.00 1,132,500.00 22/34 385,050.00 747,450.00 1,287,450 1,287,450.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 7262 14298 ต.มะขามเต้ีย 2 36.1 36.1 15,000 541,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 600.00 6,550.00 3,930,000.00 21/32 1,257,600.00 2,672,400.00 3,213,900.00 3,213,900.00 - 
โฉนด 7263 14299 ต.มะขามเต้ีย 2 38.9 38.9 15,000 583,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 583,500.00 583,500.00 - 
โฉนด 18957 32515 ต.มะขามเต้ีย 2 17.6 17.6 50,000 880,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 66.67 7,550.00 966,400.00 17/24 231,936.00 734,464.00 1,321,131 1,321,130.67 0.02 

2 ตึกแถว ตึก 3 64.00 33.33 7,550.00 483,200.00 17/24 115,968.00 367,232.00 660,565 660,565.33 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 1014 758 ต.ตลาด 2 23.3 23.3 140,000 3,262,000 1 ตึกแถว ตึก 2 210.00 7,550.00 1,585,500.00 9/9 142,695.00 1,442,805.00 4,704,805.00 4,704,805.00 0.02 
โฉนด 4754 73733 ต.ตลาด 2 25.5 25.5 140,000 3,570,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 9/9 114,156.00 1,154,244.00 4,724,244.00 4,724,244.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 1201 2564 ต.มะขามเต้ีย 2 22.8 22.8 20,000 456,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 25/40 302,400.00 453,600.00 909,600.00 909,600.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 2925 14803 ต.ตลาด 2 16.0 16.0 20,000 320,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550.00 966,400.00 26/42 405,888.00 560,512.00 560,512.00 560,512.00 - 
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- - - - - - - 
โฉนด 42977 79750 ต.มะขามเต้ีย 2 23.7 23.7 20,000 474,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550.00 604,000.00 17/24 144,960.00 459,040.00 933,040.00 933,040.00 - 
โฉนด 55496 105705 ต.มะขามเต้ีย 4 31.1 31.1 40,000 1,244,000 - - - 1,244,000.00 1,244,000.00 0.30 
โฉนด 17193 28816 ต.มะขามเต้ีย 4 31.1 31.1 40,000 1,244,000 - - - 1,244,000.00 1,244,000.00 0.30 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 9863 19867 ต.มะขามเต้ีย 4 50.8 50.8 10,000 508,000 - - - 508,000.00 508,000.00 0.30 
โฉนด 14805 25213 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 0.30 
โฉนด 14806 25214 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 12398 26052 มะขามเต้ีย 2 1 10.0 110.0 12,000 1,320,000 - - - 1,320,000.00 1,320,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 25131 42844 ต.มะขามเต้ีย 2 19.7 19.7 15,000 295,500 1 บา้นแถว ตึก 2 104.00 6,750.00 702,000.00 61/76 533,520.00 168,480.00 463,980.00 463,980.00 0.02 
โฉนด 5730 10042 ต.มะขามเต้ีย 2 62.9 62.9 15,000 943,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550.00 458,500.00 17/24 110,040.00 348,460.00 1,291,960.00 1,291,960.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 12200 21993 ต.มะขามเต้ีย 3 34.1 34.1 40,000 1,364,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 25/40 289,920.00 434,880.00 1,344,213 1,344,213.33 0.02 

2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 25/40 144,960.00 217,440.00 672,107 672,106.67 0.30 
- - 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 25/40 289,920.00 434,880.00 434,880 434,880.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 25/40 115,968.00 246,432.00 246,432 246,432.00 0.30 

โฉนด 29115 50802 ต.มะขามเต้ีย 1 5.9 105.9 10,000 1,059,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550.00 628,800.00 26/42 264,096.00 364,704.00 1,423,704.00 1,423,704.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 31985 54880 ต.มะขามเต้ีย 4 33.4 33.4 10,000 334,000 - - - 334,000.00 334,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 25623 44257 ต.มะขามเต้ีย 3 32.8 32.8 80,000 2,624,000 1 ตึกแถว ตึก 3 336.00 7,550.00 2,536,800.00 28/46 1,166,928.00 1,369,872.00 3,993,872.00 3,993,872.00 0.30 
- - - - - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 4571 66153 ต.ตลาด 3 13.8 13.8 10,000 138,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 642,848 642,848.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 17/24 115,968.00 246,432.00 292,432 292,432.00 0.30 

โฉนด 2286 10878 ต.ตลาด 2 1 23.4 123.4 45,000 5,553,000 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 228.00 6,550.00 1,493,400.00 48/76 1,134,984.00 358,416.00 5,911,416.00 5,911,416.00 - 
โฉนด 2638 13782 ต.บางกุง้ 4 63.0 63.0 12,000 756,000 - - - 756,000.00 756,000.00 0.30 
โฉนด 4570 66152 ต.ตลาด 2 14.3 14.3 10,000 143,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 646,181 646,181.33 0.02 

2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 17/24 86,976.00 275,424.00 323,091 323,090.67 0.30 
โฉนด 4572 66154 ต.ตลาด 3 14.0 14.0 10,000 140,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 644,181 644,181.33 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 17/24 115,968.00 246,432.00 293,099 293,098.67 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 23794 41578 ต.มะขามเต้ีย 2 1 16.6 116.6 10,000 1,166,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 14/18 260,928.00 1,188,672.00 2,354,672.00 2,354,672.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 6142 30605 ต.บางกุง้ 2 1 13.0 113.0 15,000 1,695,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,695,000.00 1,695,000.00 - 
โฉนด 6143 30606 ต.บางกุง้ 2 1 2.9 102.9 15,000 1,543,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 54.00 6,550.00 353,700.00 24/38 134,406.00 219,294.00 1,762,794.00 1,762,794.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 13529 63527 ต.บางกุง้ 2 1 21.4 121.4 15,000 1,821,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 6,550.00 733,600.00 16/22 161,392.00 572,208.00 2,393,208.00 2,393,208.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 4982 91529 ต.ตลาด 2 19.4 19.4 18,000 349,200 1 บา้นแถว ตึก 2 295.80 6,750.00 1,996,650.00 13/16 319,464.00 1,677,186.00 2,026,386.00 2,026,386.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 10461 19286 ต.มะขามเต้ีย 4 43.8 43.8 6,000 262,800 - - - 262,800.00 262,800.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 18350 31495 ต.มะขามเต้ีย 4 2 1 27.9 927.9 3,000 2,783,700 - - - 2,783,700.00 2,783,700.00 0.30 
โฉนด 5487 7638 ต.มะขามเต้ีย 1 98.9 98.9 12,000 1,186,800 - - - 1,186,800.00 1,186,800.00 - 
โฉนด 5488 7639 ต.มะขามเต้ีย 1 62.8 62.8 12,000 753,600 - - - 753,600.00 753,600.00 - 
โฉนด 4881 84418 ต.ตลาด 2 16.0 16.0 18,000 288,000 1 ตึกแถว ตึก 3 224.00 7,550.00 1,691,200.00 16/22 372,064.00 1,319,136.00 1,607,136.00 1,607,136.00 0.02 
โฉนด 34858 62422 ต.มะขามเต้ีย 2 1 37.0 437.0 25,000 10,925,000 1 ห้องแถว ตึก 2 75.00 18.80 6,650.00 498,750.00 11/12 59,850.00 438,900.00 2,492,471 2,492,471.43 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
ค านว
ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม  ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

- - 2 ห้องแถว ตึก 2 36.00 9.02 6,650.00 239,400.00 11/12 28,728.00 210,672.00 1,196,386 1,196,386.29 0.02 
- - 3 ห้องแถว ตึก 2 36.00 9.02 6,650.00 239,400.00 11/12 28,728.00 210,672.00 1,196,386 1,196,386.29 0.02 
- - 4 ห้องแถว ตึก 3 36.00 9.02 6,650.00 239,400.00 11/12 28,728.00 210,672.00 1,196,386 1,196,386.29 0.30 
- - 5 ห้องแถว ตึก 3 36.00 9.02 6,650.00 239,400.00 11/12 28,728.00 210,672.00 1,196,386 1,196,386.29 0.30 
- - 6 ห้องแถว ตึก 3 36.00 9.02 6,650.00 239,400.00 11/12 28,728.00 210,672.00 1,196,386 1,196,386.29 0.30 
- - 7 4 ห้อง ตึก 3 144.00 36.09 6,650.00 957,600.00 11/12 114,912.00 842,688.00 4,785,545 4,785,545.14 0.30 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 11871 21604 ต.มะขามเต้ีย 2 15.0 15.0 25,000 375,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 7,550.00 845,600.00 16/22 186,032.00 659,568.00 659,568.00 659,568.00 - 
- - - - - - - - 

โฉนด 54652 105279 ต.มะขามเต้ีย 2 1 13.3 113.3 12,000 1,359,600 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750.00 540,000.00 3/3 16,200.00 523,800.00 1,883,400.00 1,883,400.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 12945 23003 ต.มะขามเต้ีย 4 49.9 49.9 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 7547 38079 ต.มะขามเต้ีย 2 2 40.4 240.4 17,500 4,207,000 1 บา้นแถว ตึก 2 77.90 6,750.00 525,825.00 27/44 231,363.00 294,462.00 4,501,462.00 4,501,462.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 35511 64146 ต.มะขามเต้ีย 3 15.7 15.7 15,000 235,500 1 บา้นแถว ตึก 3 192.00 6,750.00 1,296,000.00 22/34 440,640.00 855,360.00 1,090,860.00 1,090,860.00 0.30 
โฉนด 32163 55329 ต.มะขามเต้ีย 3 35.9 35.9 40,000 1,436,000 1 ตึกแถว ตึก 3 372.00 7,550.00 2,808,600.00 27/44 1,235,784.00 1,572,816.00 3,008,816.00 3,008,816.00 0.30 
โฉนด 38810 64145 ต.มะขามเต้ีย 3 29.7 29.7 15,000 445,500 1 บา้นแถว ตึก 3 96.00 6,750.00 648,000.00 27/44 285,120.00 362,880.00 808,380.00 808,380.00 0.30 
โฉนด 32162 55328 ต.มะขามเต้ีย 3 17.6 17.6 40,000 704,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550.00 724,800.00 27/44 318,912.00 405,888.00 1,109,888.00 1,109,888.00 0.30 
โฉนด 7074 6998 ต.มะขามเต้ีย 2 2 41.5 241.5 18,000 4,347,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 400.00 6,550.00 2,620,000.00 19/28 733,600.00 1,886,400.00 6,233,400.00 6,233,400.00 - 
โฉนด 6658 34296 ต.บางกุง้ 2 4.8 4.8 12,000 57,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 57,600.00 57,600.00 0.30 
โฉนด 6674 34309 ต.บางกุง้ 3 10.7 10.7 12,000 128,400 1 บา้นแถว ตึก 3 80.00 6,750.00 540,000.00 27/44 172,800.00 367,200.00 495,600.00 495,600.00 0.30 
โฉนด 35509 64144 ต.มะขามเต้ีย 3 26.4 26.4 15,000 396,000 1 บา้นแถว ตึก 3 96.00 6,750.00 648,000.00 27/44 285,120.00 362,880.00 758,880.00 758,880.00 0.30 
โฉนด 37957 66497 ต.มะขามเต้ีย 3 15.0 15.0 15,000 225,000 2 บา้นแถว ตึก 3 96.00 6,750.00 648,000.00 27/44 285,120.00 362,880.00 587,880.00 587,880.00 0.30 
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สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ
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ณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ

 ขนาด
พ้ืนที่ คิดเป็น  ราคา  รวมราคา

 ราคา
ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิง่ปลูก
สร้าง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
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 ส่ิงปลูก
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ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ,ไม้
ครึง่ ประโยชน์ (ตร.ม.) การใช้  ต่อ ตร.ม.

 ส่ิงปลูก
สร้าง

โรงเรือ
น  คา่เส่ือม

 หลงัหกัคา่
เส่ือม ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

ไร่ งาน วา (บาท) (บาท) ตกึ ,ไม้) ประโยชน์ (บาท) (บาท) (ปี) (บาท) (บาท) (บาท) ภาษี (บาท) (ร้อย)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

 ราคา
ประเมินของ
ท่ีดินเละส่ิง
ปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

เน้ือท่ีดิน
ท่ี

ประเภท
ท่ีดิน

หนา้
ส ารวจ

เลขท่ี

ค  านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

คา่เส่ือมจ านวน 

โฉนด 5438 7583 ต.มะขามเต้ีย 3 1 86.6 186.6 18,000 3,358,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 50.84 6,550.00 333,002.00 11/12 39,960.24 293,041.76 3,651,841.76 3,651,841.76 0.02 
โฉนด 5437 7582 ต.มะขามเต้ีย 1 1 94.1 194.1 18,000 3,493,800 - - - 3,493,800.00 3,493,800.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 2698 38079 ต.ตลาด 2 16.1 16.1 20,000 322,000 1 ตึกแถว ตึก 2 124.00 7,550.00 936,200.00 21/32 299,584.00 636,616.00 958,616.00 958,616.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 19860 33772 ต.มะขามเต้ีย 2 99.2 99.2 12,000 1,190,400 - - - 1,190,400.00 1,190,400.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 2102 12452 ต.บางกุง้ 4 1 2 34.8 634.8 15,000 9,522,000 - - - 9,522,000.00 9,522,000.00 0.30 
โฉนด 31524 54340 ต.ตลาด 2 19.4 19.4 100,000 1,940,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550.00 1,449,600.00 25/40 579,840.00 869,760.00 2,809,760.00 2,809,760.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 178 175 ต.ตลาด 3 18.6 18.6 40,000 744,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 186.00 6,550.00 1,218,300.00 37/64 779,712.00 438,588.00 1,182,588.00 1,182,588.00 0.30 
โฉนด 151 154 ต.ตลาด 3 81.7 81.7 32,500 2,655,250 1 ตึกแถว ตึก 3 310.00 50.00 7,550.00 2,340,500.00 50/76 1,778,780.00 561,720.00 1,889,345 1,889,345.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 310.00 50.00 7,550.00 2,340,500.00 50/76 1,778,780.00 561,720.00 1,889,345 1,889,345.00 0.30 
โฉนด 19883 37735 ต.มะขามเต้ีย 4 50.1 50.1 12,000 601,200 - - - 601,200.00 601,200.00 0.30 
โฉนด 800 1537 ต.มะขามเต้ีย 2 1 24.3 424.3 12,500 5,303,750 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 360.00 6,550.00 2,358,000.00 17/24 565,920.00 1,792,080.00 7,095,830.00 7,095,830.00 0.02 
โฉนด 1890 3478 ต.มะขามเต้ีย 3 46.3 46.3 20,000 926,000 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 150.00 5,550.00 832,500.00 14/18 149,850.00 682,650.00 1,608,650.00 1,608,650.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 331 66373 ต.บางกุง้ 2 18.6 18.6 10,000 186,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550.00 275,100.00 29/48 132,048.00 143,052.00 329,052.00 329,052.00 0.02 
โฉนด 118 35331 ต.บางกุง้ 2 49.8 49.8 12,000 597,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 82.50 6,550.00 540,375.00 29/48 259,380.00 280,995.00 878,595.00 878,595.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 60863 121471 ต.มะขามเต้ีย 1 94.8 94.8 6,000 568,800 - - - 568,800.00 568,800.00 - 
โฉนด 60861 121469 ต.มะขามเต้ีย 1 2 50.5 850.5 6,000 5,103,000 - - - 5,103,000.00 5,103,000.00 - 
โฉนด 59977 119429 ต.มะขามเต้ีย 2 2 1 18.1 918.1 6,000 5,508,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550.00 393,000.00 13/16 62,880.00 330,120.00 5,838,720.00 5,838,720.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 14631 25258 ต.มะขามเต้ีย 4 84.8 84.8 10,000 848,000 - - - 848,000.00 848,000.00 0.30 
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โฉนด 12313 22208 ต.มะขามเต้ีย 1 52.0 52.0 15,000 780,000 - - - 780,000.00 780,000.00 - 
โฉนด 12301 22196 ต.มะขามเต้ีย 1 51.9 51.9 15,000 778,500 - - - 778,500.00 778,500.00 - 
โฉนด 12300 22195 ต.มะขามเต้ีย 1 51.6 51.6 3,000 154,800 - - - 154,800.00 154,800.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 24033 41408 ต.มะขามเต้ีย 2 21.9 21.9 15,000 328,500 1 บา้นแถว ตึก 2 171.00 6,750.00 1,154,250.00 28/46 530,955.00 623,295.00 951,795.00 951,795.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 42718 79204 ต.มะขามเต้ีย 2 20.0 20.0 30,000 600,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 1,150,848.00 1,150,848.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 7176 36556 ต.บางกุง้ 2 21.4 21.4 37,500 802,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 29/48 521,856.00 565,344.00 1,367,844.00 1,367,844.00 - 
โฉนด 7162 36557 ต.บางกุง้ 2 18.7 18.7 37,500 701,250 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 29/48 521,856.00 565,344.00 1,266,594.00 1,266,594.00 0.02 
โฉนด 5117 25167 ต.บางกุง้ 2 23.5 23.5 40,000 940,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550.00 471,600.00 16/22 103,752.00 367,848.00 1,307,848.00 1,307,848.00 0.02 
โฉนด 13123 61316 ต.บางกุง้ 2 22.9 22.9 40,000 916,000 1 คร่อม ฉ. - - - 916,000.00 916,000.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 3282 15435 ต.บางกุง้ 4 44.6 44.6 10,000 446,000 - - - 446,000.00 446,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 7654 14944 ต.มะขามเต้ีย 2 16.0 16.0 30,000 480,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 40/70 507,360.00 217,440.00 697,440.00 697,440.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 10218 48518 ต.บางกุง้ 2 36.2 36.2 15,000 543,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750.00 756,000.00 14/18 136,080.00 619,920.00 1,162,920.00 1,162,920.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 31548 54281 ต.มะขามเต้ีย 2 16.1 16.1 20,000 322,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550.00 724,800.00 24/38 275,424.00 449,376.00 771,376.00 771,376.00 0.02 
โฉนด 29652 53472 ต.มะขามเต้ีย 2 18.0 18.0 20,000 360,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550.00 1,268,400.00 16/22 279,048.00 989,352.00 1,349,352.00 1,349,352.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 8575 17164 ต.มะขามเต้ีย 4 34.8 34.8 40,000 1,392,000 - - - 1,392,000.00 1,392,000.00 0.30 
โฉนด 34356 58951 ต.มะขามเต้ีย 2 19.4 19.4 10,000 194,000 1 บา้นแถว ตึก 2 72.00 6,750.00 486,000.00 24/38 184,680.00 301,320.00 495,320.00 495,320.00 0.02 
โฉนด 15373 25470 ต.มะขามเต้ีย 2 19.8 19.8 15,000 297,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750.00 324,000.00 40/70 226,800.00 97,200.00 394,200.00 394,200.00 0.02 
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- - - - - - - 
โฉนด 57358 110929 ต.มะขามเต้ีย 2 19.8 19.8 54,500 1,079,100 1 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 5/5 18,120.00 344,280.00 703,980 703,980.00 0.30 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 5/5 36,240.00 688,560.00 1,407,960 1,407,960.00 - 
- - - - - - - 

โฉนด 30772 52926 ต.มะขามเต้ีย 3 31.9 31.9 37,500 1,196,250 1 ตึกแถว ตึก 3 240.00 7,550.00 1,812,000.00 25/40 724,800.00 1,087,200.00 2,283,450.00 2,283,450.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 44129 77178 ต.มะขามเต้ีย 2 55.8 55.8 15,000 837,000 1 บา้นเดียว ตึก 2 112.00 6,550.00 733,600.00 16/22 161,392.00 572,208.00 1,409,208.00 1,409,208.00 - 
โฉนด 7309 37334 ต.บางกุง้ 3 15.3 15.3 30,000 459,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 66.67 7,550.00 724,800.00 16/22 159,456.00 565,344.00 871,344 871,344.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550.00 362,400.00 16/22 115,968.00 246,432.00 399,432 399,432.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 1891 6955 ต.มะขามเต้ีย 2 42.7 42.7 10,000 427,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550.00 302,000.00 29/48 144,960.00 157,040.00 263,790 263,790.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550.00 302,000.00 29/48 144,960.00 157,040.00 263,790 263,790.00 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550.00 302,000.00 29/48 144,960.00 157,040.00 263,790 263,790.00 0.02 
- - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550.00 302,000.00 29/48 144,960.00 157,040.00 263,790 263,790.00 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 32839 56391 ต.มะขามเต้ีย 4 51.5 51.5 4,000 206,000 - - - 206,000.00 206,000.00 0.30 
โฉนด 28766 53488 ต.มะขามเต้ีย 2 87.5 87.5 12,000 1,050,000 1 บา้นเดียว ตึก 2 93.80 6,550.00 614,390.00 30/50 307,195.00 307,195.00 1,357,195.00 1,357,195.00 - 
โฉนด 6411 12056 ต.มะขามเต้ีย 2 1 34.3 134.3 4,000 537,200 1 บา้นเดียว ตึก 2 104.00 6,550.00 681,200.00 11/12 81,744.00 599,456.00 1,136,656.00 1,136,656.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 7128 36196 ต.บางกุง้ 2 1 18.3 118.3 25,000 2,957,500 1 บา้นเดียว ตึก 2 135.00 41.53 6,550.00 884,250.00 31/52 459,810.00 424,440.00 1,652,689.75 1,652,689.75 - 

- - 2 โรงซ่อมรถ ตึก 3 190.00 58.46 5,550.00 1,054,500.00 31/52 548,340.00 506,160.00 2,235,114.50 2,235,114.50 0.30 
โฉนด 49810 91365 ต.มะขามเต้ีย 2 23.5 23.5 43,500 1,022,250 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550.00 1,087,200.00 13/16 173,952.00 913,248.00 1,935,498.00 1,935,498.00 0.02 
โฉนด 15163 74034 ต.บางกุง้ 2 18.5 18.5 12,000 222,000 1 บา้นแถว ตึก 2 38.00 6,750.00 256,500.00 15/20 51,300.00 205,200.00 427,200.00 427,200.00 0.02 
โฉนด 15164 74035 ต.บางกุง้ 2 12.7 12.7 12,000 152,400 1 บา้นแถว ตึก 2 38.00 6,750.00 256,500.00 15/20 51,300.00 205,200.00 357,600.00 357,600.00 0.02 
โฉนด 776 8955 ต.บางกุง้ 2 2 65.5 265.5 12,000 3,186,000 1 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
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- - 2 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 6 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 7 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 8 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 9 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 10 บา้นแถว ตึก 2 38.00 7.14 6,750.00 256,500.00 16/22 56,430.00 200,070.00 427,641 427,641.43 0.02 
- - 11 4 ห้อง ตึก 2 152.00 28.57 6,750.00 1,026,000.00 16/22 225,720.00 800,280.00 1,710,566 1,710,565.71 0.02 

โฉนด 1097 51558 บางกุง้ 2 3 71.6 371.6 12,000 4,459,200 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 4.27 6,750.00 270,000.00 14/18 48,600.00 221,400.00 411,964 411,964.10 0.02 
- - 2 บา้นแถว ตึก 2 160.00 17.09 6,750.00 1,080,000.00 14/18 194,400.00 885,600.00 1,647,856 1,647,856.41 0.02 
- - 3 บา้นแถว ตึก 2 40.00 4.27 6,750.00 270,000.00 14/18 48,600.00 221,400.00 411,964 411,964.10 0.02 
- - 4 บา้นแถว ตึก 2 40.00 4.27 6,750.00 270,000.00 14/18 48,600.00 221,400.00 411,964 411,964.10 0.02 
- - 5 บา้นแถว ตึก 2 40.00 4.27 6,750.00 270,000.00 14/18 48,600.00 221,400.00 411,964 411,964.10 0.02 
- - 6 4 ห้อง ตึก 2 40.00 4.27 6,750.00 270,000.00 14/18 48,600.00 221,400.00 411,964 411,964.10 0.02 
- - 7 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 2 576.00 61.54 7,600.00 4,377,600.00 14/18 787,968.00 3,589,632.00 6,333,755 6,333,755.08 0.02 
- - - - - - - 

โฉนด 21159 35543 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.0 4,000 400,000 1 อยูอ่าศยั ตึก 2 360.00 7,600.00 2,736,000.00 5/5 136,800.00 2,599,200.00 2,999,200.00 2,999,200.00 0.02 
- - 2 ตึกแถว ตึก 2 160.00 7,550.00 1,208,000.00 5/5 386,560.00 821,440.00 821,440.00 821,440.00 - 

โฉนด 46699 85601 ต.มะขามเต้ีย 2 92.6 92.6 18,500 1,713,100 2 โรงจอดรถ โครง 2 144.00 2,500.00 360,000.00 5/5 115,200.00 244,800.00 1,957,900.00 1,957,900.00 0.02 
โฉนด 46700 85602 ต.มะขามเต้ีย 2 99.5 99.5 18,500 1,840,750 3 คร่อม ฉ. ตึก  - - - 1,840,750.00 1,840,750.00 0.02 

- - - - - - - 
น.ส.3 144 14 ต.บางกง้ 1 10 1 37.0 4,137.0 200 827,400 - - - 827,400.00 827,400.00 - 
โฉนด 16705 86940 ต.บางกุง้ 1 2 2 91.0 1,091.0 6,000 6,546,000 - - - 6,546,000.00 6,546,000.00 - 
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- - - - - - - 
โฉนด 1748 87826 ต.บางใบไม้ 3 48.8 48.8 500 24,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 32.00 6,550.00 209,600.00 11/12 25,152.00 184,448.00 208,848.00 208,848.00 0.30 
โฉนด 1749 87827 ต.บางใบไม้ 3 49.0 49.0 500 24,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 24,500.00 24,500.00 0.30 
โฉนด 1750 87828 ต.บางใบไม้ 3 49.2 49.2 500 24,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 24,600.00 24,600.00 0.30 
โฉนด 1751 87829 ต.บางใบไม้ 2 75.6 75.6 500 37,800 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 37,800.00 37,800.00 0.30 
โฉนด 1743 87821 ต.บางใบไม้ 3 84.8 84.8 500 42,400 1 บริเวณบา้น ตึก 2 80.00 6,550.00 524,000.00 11/12 62,880.00 461,120.00 503,520.00 503,520.00 0.02 
โฉนด 1741 87820 ต.บางใบไม้ 3 49.9 49.9 500 24,950 1 บริเวณบา้น - - - 24,950.00 24,950.00 0.02 
โฉนด 1741 87819 ต.บางใบไม้ 3 49.8 49.8 500 24,900 1 บริเวณบา้น - - - 24,900.00 24,900.00 0.02 

โฉนด 221 2365 ต.ตลาด 3 13.2 13.2 50,000 660,000 1 ตึกแถว ตึก 3 306.00 50.00 7,550.00 2,310,300.00 45/76 1,755,828.00 554,472.00 884,472 884,472.00 0.30 
- - 2 ตึกแถว ตึก 3 306.00 50.00 7,550.00 2,310,300.00 45/76 1,755,828.00 554,472.00 884,472 884,472.00 0.30 

โฉนด 1031 2979 ต.ตลาด 2 39.9 39.9 20,000 798,000 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 50.00 6,750.00 810,000.00 26/42 340,200.00 469,800.00 868,800 868,800.00 0.02 
2 บา้นแถว ตึก 3 120.00 50.00 6,750.00 810,000.00 26/42 340,200.00 469,800.00 868,800 868,800.00 0.30 

โฉนด 2118 8484 ต.ตลาด 4 1 606.0 1,006.0 37,500 37,725,000 - - - 37,725,000.00 37,725,000.00 0.30 
โฉนด 1436 2852 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1.8 101.8 25,000 2,545,000 - - - 2,545,000.00 2,545,000.00 0.30 

- - - - - - - 
โฉนด 274 528 ต.ตลาด 2 49.6 49.6 100,000 4,960,000 1 ตึกแถว ตึก 2 90.00 7,550.00 679,500.00 42/74 502,830.00 176,670.00 5,136,670.00 5,136,670.00 0.02 
โฉนด 4635 66515 ต.ตลาด 2 0.4 0.4 100,000 40,000 1 ตึกแถว ตึก 2 60.00 7,550.00 453,000.00 42/74 335,220.00 117,780.00 157,780.00 157,780.00 0.02 

- - - - - - - 
โฉนด 2099 12530 ต.บางกุง้ 2 95.5 95.5 10,000 955,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550.00 1,048,000.00 16/22 230,560.00 817,440.00 1,772,440.00 1,772,440.00 - 
โฉนด 16055 83644 ต.บางกุง้ 2 35.2 35.2 10,000 352,000 1 ตึกแถว ตึก 2 35.10 33.33 7,550.00 265,005.00 16/22 58,301.10 206,703.90 324,037 324,037.23 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 2 35.10 33.33 7,550.00 265,005.00 16/22 58,301.10 206,703.90 324,037 324,037.23 0.02 
- - 3 ตึกแถว ตึก 2 35.10 33.33 7,550.00 265,005.00 16/22 58,301.10 206,703.90 324,037 324,037.23 0.02 

โฉนด 16057 83646 ต.บางกุง้ 1 45.5 45.5 10,000 455,000 - - - 455,000.00 455,000.00 - 
- - - - - - - 
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โฉนด 2488 13525 ต.บางกุง้ 2 1 15.1 415.1 8,000 3,320,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 6,550.00 262,000.00 16/22 57,640.00 204,360.00 3,525,160.00 3,525,160.00 0.02 
โฉนด 6811 35755 ต.บางกุง้ 2 24.2 24.2 14,500 350,900 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 16/22 199,320.00 706,680.00 1,057,580.00 1,057,580.00 0.02 
โฉนด 6810 35754 ต.บางกุง้ 2 19.1 19.1 14,500 276,950 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550.00 906,000.00 16/22 199,320.00 706,680.00 983,630.00 983,630.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 59328 116281 ต.มะขามเต้ีย 2 29.4 29.4 15,000 441,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550.00 314,400.00 5/5 15,720.00 298,680.00 739,680.00 739,680.00 0.02 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

โฉนด 57338 110982 ต.มะขามเต้ีย 2 1 27.4 127.4 15,000 1,911,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 104.00 6,550.00 681,200.00 8/8 54,496.00 626,704.00 2,537,704.00 2,537,704.00 -   
- - - - - - - 

โฉนด 5419 8224 ต.มะขามเต้ีย 4 49.8 49.8 40,000 1,992,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.00 6,550.00 825,300.00 5/5 41,265.00 784,035.00 2,776,035.00 2,776,035.00 0.30 
- - - - - - - 

โฉนด 20709 35164 ต.มะขามเต้ีย 2 21.0 21.0 8,000 168,000 1 บา้นแถว ตึก 3 58.00 6,750.00 391,500.00 31/52 203,580.00 187,920.00 355,920.00 355,920.00 0.02 
โฉนด 26496 45242 ต.มะขามเต้ีย 2 15.7 15.7 10,000 157,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 37/64 414,720.00 233,280.00 390,280.00 390,280.00 - 

- - - - - - - 
โฉนด 17457 30093 ต.มะขามเต้ีย 26.9 26.9 15,000 403,500 เป็นทาง - - - 403,500.00 403,500.00 0.02 
โฉนด 1844 3418 ต.มะขามเต้ีย 2 2 26.2 226.2 4,000 904,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 180.00 81.82 6,550.00 1,179,000.00 27/44 518,760.00 660,240.00 1,400,531 1,400,530.91 - 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 18.18 6,550.00 262,000.00 27/44 115,280.00 146,720.00 311,229 311,229.09 - 
- - - - - - - 

โฉนด 3826 16500 ต.บางกุ้ง 4 49.2 49.2 15,000 738,000 - - - 738,000.00 738,000.00 0.30 
. - - - - - - - 
. โฉนด เชา่ทีด่นิ237 ต.ตลาด 3 - - 1 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 25.00 6,650.00 425,600.00 47/76 323,456.00 102,144.00 102,144 102,144.00 0.02 

. 2 - - 2 ห้องแถว ตึก/ไม้ 3 64.00 25.00 6,650.00 425,600.00 47/76 323,456.00 102,144.00 102,144 102,144.00 0.30 

. - - 3 ห้องแถว ตึก/ไม้ 2 64.00 25.00 6,650.00 425,600.00 47/76 323,456.00 102,144.00 102,144 102,144.00 - 

. - - 4 ห้องแถว ตึก/ไม้ 3 64.00 25.00 6,650.00 425,600.00 47/76 323,456.00 102,144.00 102,144 102,144.00 0.30 

. โฉนด 20995 34920 ต.มะขามเต้ีย 2 18.2 18.2 15,000 273,000 1 บ้านแถว ตึก 2 96.00 6,750.00 648,000.00 33/56 362,880.00 285,120.00 558,120.00 558,120.00 0.02 
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. - - - - - - - 

. โฉนด 14096 29280 ต.มะขามเต้ีย 2 24.8 24.8 15,000 372,000 1 บ้านแถว ตึก 2 130.00 6,550.00 851,500.00 22/34 289,510.00 561,990.00 933,990.00 933,990.00 - 

. โฉนด 31009 53555 ต.มะขามเต้ีย 3 20.3 20.3 40,000 812,000 1 ตึกแถว ตึก 2 54.00 50.00 7,550.00 407,700.00 9/9 36,693.00 371,007.00 777,007 777,007.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 54.00 50.00 7,550.00 407,700.00 9/9 36,693.00 371,007.00 777,007 777,007.00 0.30 

. โฉนด 38732 68083 ต.มะขามเต้ีย 3 52.6 52.6 15,000 789,000 1 ตึกแถว ตึก 3 37.50 25.00 7,550.00 283,125.00 19/28 79,275.00 203,850.00 401,100 401,100.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 37.50 25.00 7,550.00 283,125.00 19/28 79,275.00 203,850.00 401,100 401,100.00 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 37.50 25.00 7,550.00 283,125.00 19/28 79,275.00 203,850.00 401,100 401,100.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 37.50 25.00 7,550.00 283,125.00 19/28 79,275.00 203,850.00 401,100 401,100.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 50046 92271 ต.มะขามเต้ีย 3 20.0 20.0 25,000 500,000 1 ตึกแถว ตึก 3 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 12/14 50,736.00 311,664.00 561,664 561,664.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550.00 362,400.00 12/14 50,736.00 311,664.00 561,664 561,664.00 - 

. - - - - - - - 
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�Ib�2cdecc ffghid�J��\�����E j< ccJk< ccJk< jglggg< flhhclggg< f< 9;��2��E� �m� j< kg< clddg< djelgggJgg< dnd opqorrs eitlkggJgg< uqvwwqvrrxrrs flkhhlkggJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<Ib�2dthgj ffgkcc�J��\�����E j< ftJe< ftJe< fglggg< ftelggg< f< 9;�̂�� �m� j< ke< cltdg< dctlgggJgg< fcnjjuo{q|{rs eejljcgJgg< pupqoprxrrs cfcljcgJgg< gJgj<Ib�2ekcgc kkcde �J��\�����E j< dfJh< dfJh< fdlggg< tcildgg< f< 9;��2��E� �m� j< hj< clddg< jgilcggJgg< jcnejvvqrwos fjfldckJgg< v}uqrpvxrrs kiflgckJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2jdig fhgdk �J��\�����E j< feJc< feJc< klggg< ffclkgg< f< �;��̂�� �m� j< ek< clcdg< hfiljggJgg< finjkv}qw|ps jjilkjeJgg< w{pqpo{xrrs heclcjeJgg< y<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2kgjd fcjhe �J��\�����E j< dgJj< dgJj< fjlggg< cgjlegg< f< 9;��2��E� �m� j< kk< clddg< dtkldcfJdg< ftnjeuwvqv~~s ehiltgcJte< uqr{oqurpx|{s flgejlfgcJte< y<J Ib�2jchtj edhtd �J��\�����E j< fiJk< fiJk< fdlggg< jitlggg< f< 9;�̂�� �m� j< fjg< cltdg< kfglgggJgg< fenfku{~qvrrs cceljggJgg< }puqorrxrrs icfljggJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<Ib�2jghjk fjeifc�J9��8;� j< jfJh< jfJh< klggg< ftglegg< f< �m�̂�� �m� j< ffg< tlddg< khgldggJgg< dnd {uq~o~s tkklitdJgg< }~}qw|~xrrs idilhtdJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2egkct thejk �J��\�����E j< dgJk< dgJk< fjlggg< cgilcgg< f< 9;��2��E� �m� j< ej< clddg< jtdlfggJgg< jgnhgvoq~wrs fijldtgJgg< vroqu|rxrrs kgjlftgJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2hiett cidhg �J��\�����E j< fcJf< fcJf< fdlggg< jefldgg< f< 9;�̂�� �m� j< ce< cltdg< ehjlgggJgg< ftnjeurwqpvrs hjklhjgJgg< ~p}qvorxrrs dcilkjgJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2jthhc etdgi �J��\�����E j< fdJg< fdJg< fdlggg< jjdlggg< f< �m�̂�� �m� j< fjj< tlddg< iftlhjdJgg< jinek{{rqwups ettlggiJgg< |roqrr}xrrs tgjlggiJgg< y<J Ib�2ecjfc kekdt �J��\�����E j< fcJg< fcJg< eglggg< ceglggg< f< �m�̂�� �m� j< fjk< tlddg< iccleggJgg< tnt p|qp{vs kikltdjJgg< uq~wvq|~oxrrs fldhkltdjJgg< gJgj<J y< y< y< y< y< zs y<Ib�2hhjtj dtkhj �J��\�����E j< jfJf< jfJf< dlggg< fgdldgg< f< 9;�̂�� �m� j< tg< cltdg< etglkfjJdg< ftnjeuuoq}}~s hdtlkftJdg< {pwqwu|x~rs echlhftJdg< y<J y< y< y< y< y< zs y<Ib�2ehkec kffic �J��\�����E j< icJg< icJg< eglggg< hlkeglggg< f< �m�̂�� �m� j< ek< dgJgg< tlddg< hcjleggJgg< ftnjevpq}|ps jtdlejeJgg< jlfidleje< jlfidlejeJgg< y<J y< y< j< �m�̂�� �m� h< ek< dgJgg< tlddg< hcjleggJgg< ftnjevpq}|ps jtdlejeJgg< jlfidleje< jlfidlejeJgg< gJhg<J y< y< y< y< y< zs y<J Ib�2fjcft didft �J9��8;� j< fkJg< fkJg< feldgg< jcflggg< f< �m�̂�� �m� j< ek< cltdg< hjelgggJgg< ftnje||q|prs jecljegJgg< ~r|qo{rxrrs dgtljegJgg< y<������������������������



�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fghi jiki �J�
2 j< ghJh< ghJh< jhlhhh< flhhhlhhh< f< �m�̂�� �m� j< khh< nlggh< olhjhlhhhJhh< fpqjrstuvwxxd jljoklphhJhh< yvwyzvtxx{xxd oljoklphhJhh< hJhj<J �J�Jofjf kji �J9��8;� j< rhJh< rhJh< fglhhh< ihhlhhh< f< 9;��2��E� �m� j< pp< rlggh< gnrlkhhJhh< jnqkkwuyv|}|d ojjlnpkJhh< }vwwwvstz{xxd fljjjlnpkJhh< b<J Ie�2fgipj jgkni �J��\�����E j< fiJf< fiJf< fglhhh< jprlghh< f< 9;�̂�� �m� j< ph< rlngh< gkhlhhhJhh< khqnhystvxxxd frjlhhhJhh< zztvuxx{xxd kkplghhJhh< hJhj<J Ie�2fgopo jgkph �J��\�����E j< fiJn< fiJn< fglhhh< jiglghh< f< 9;�̂�� �m� j< ph< rlngh< gkhlhhhJhh< khqnhystvxxxd frjlhhhJhh< zusvuxx{xxd kgnlghhJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2pgjo khonk �J9��8;� j< rhJp< rhJp< fglhhh< ifjlhhh< f< 9;�̂�� �m� j< fjh< rlngh< pfhlhhhJhh< fnqjk}~zvzxxd rfglrhhJhh< }vuwsv|xx{xxd flgjnlrhhJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fffoh gfnof �J9��8;� j< fjJr< fjJr< fjlhhh< fgfljhh< f< �m�̂�� �m� j< rk< nlggh< kpoljhhJhh< fnqjk}}uv~|td ornljojJhh< u}tvzyw{xxd gfplkojJhh< hJhj<J Ie�2ffffj gjfro �J9��8;� j< fjJr< fjJr< fjlhhh< fgfljhh< f< �m�̂�� �m� j< rk< nlggh< kpoljhhJhh< fnqjk}}uv~|td ornljojJhh< u}tvzyw{xxd gfplkojJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2kfogh nkkfk �J��\�����E j< fgJr< fgJr< frlghh< frlghh< f< 9;�̂�� �m� j< ffj< rlngh< ngrlhhhJhh< fnqjk}t}vzzxd gnklgrhJhh< u~}vx|x{xxd giflhrhJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2jhphr ogjrf �J��\�����E j< orJg< orJg< plhhh< jijlhhh< f< 9;�̂�� �m� j< fhg< rlngh< nhplnghJhh< fnqjk}sxv}xxd goplrghJhh< tyxv|ux{xxd pohlrghJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ofpnr gkpno �J��\�����E j< fnJp< fnJp< fglhhh< jrnlhhh< f< 9;�̂�� �m� j< fjp< rlngh< prklhhhJhh< fgqjh}swvtxxd rifljhhJhh< ~utvwxx{xxd igpljhhJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2grrhf fhinhj�J��\�����E j< joJo< joJo< fglhhh< okilghh< f< 9;�̂�� �m� j< fjh< rlngh< pfhlhhhJhh< rqr ztv|xxd nrflkhhJhh< }v}}xv~xx{xxd flffhlihhJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fprfo ofigr �J��\�����E j< jgJh< jgJh< fglhhh< onglhhh< f< 9;�̂�� �m� j< fkh< rlngh< ikglhhhJhh< orqrjutuv~xxd ogilfhhJhh< syzv}xx{xxd noklfhhJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fnpog ohpjh �J��\�����E j< fnJr< fnJr< fplhhh< ofrlphh< f< �m�̂�� �m� j< ir< nlggh< njklphhJhh< fnqjk}syv~uwd gghlpkpJhh< t|sv|zt{xxd prnlrkpJhh< hJhj<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2ffj fjjo �J��\�����E j< frJn< frJn< ohlhhh< ghflhhh< f< �m�̂�� �m� j< fkk< nlggh< flhpnljhhJhh< fgqjhw}svzzxd prilnrhJhh< }vysxvs|x{xxd flonhlnrhJhh< hJhj<Ie�2ofroi ggfon �J��\�����E j< fpJh< fpJh< ohlhhh< gkhlhhh< f< �m�̂�� �m� j< fjh< nlggh< ihrlhhhJhh< nqn |yvzwxd pkjlgphJhh< }vytwvutx{xxd flopjlgphJhh< hJhj<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fghi jkjkl �J9��8;� m< lkJn< lkJn< nopiii< knlpoii< n< 9;��2��E� �q� m< nig< kphhi< oiopjiiJii< normjstuvwwtd hlopkmjJii< svsxsvyz{|}}d npnhnplmjJii< iJim<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2linlj hmklj �J��\�����E m< mmJh< mmJh< nhpiii< llophii< n< 9;�̂�� �q� m< ki< kpohi< jihpiiiJii< normjuwvz}}d liopgiiJii< t{xvy}}|}}d kjhpliiJii< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2hihnl flfho �J��\�����E m< n< nlJn< nnlJn< nhpiii< npkfkphii< n< 9;��2��E� �q� m< mji< kphhi< nphompiiiJii< nmrnjzz}v}~}d nplhnpfmiJii< yv}{~v{z}|}}d lpijgpjmiJii< iJim<Ie�2mogi nnngin�J9��8;� m< miJi< miJi< nphii< lipiii< n< �q�̂�� �q� m< njj< ophhi< npigopmiiJii< hrh x{vyt}d npilmpgjiJii< sv}tzv~{}|}}d npikmpgjiJii< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mgmoi jglgh �J��\�����E m< nmJl< nmJl< nhpiii< ngjphii< n< 9;��2��E� �q� m< gj< kphhi< hhipmiiJii< mgrjkzxyv}uzd mfopnigJii< {~svt}~|}}d jgnpkigJii< iJim<J Ie�2mfmon jgoih �J��\�����E m< nmJf< nmJf< jpiii< hnpkii< b< b< b< xsvt}}|}}d hnpkiiJii< iJim<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2knfij nmjjlo�J��\�����E m< mjJl< mjJl< mipiii< jgkpiii< n< 9;��2��E� �q� m< fk< kphhi< kmgpgiiJii< hrh ysv{{}d hfoplkiJii< sv}~yvyt}|}}d npiglplkiJii< iJim<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2jfhml fnnkj �J��\�����E m< ngJf< ngJf< lipiii< hkopiii< n< �q�̂�� �q� m< fk< ophhi< omjpgiiJii< nmrnjs}sv{wzd kmlplmgJii< svsu}vyz~|}}d npnfiplmgJii< iJim<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2njgfo oihfk �J9��8;� m< ngJf< ngJf< nmpiii< mmkpgii< n< 9;�̂�� �q� m< fk< kpohi< kjgpiiiJii< nhrmiszuvt}}d hngpjiiJii< w{xvz}}|}}d ojhpmiiJii< iJim<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mhljm jllgm �J��\�����E m< ngJi< ngJi< mlphii< jmlpiii< n< �q�̂�� �q� m< oi< llJll< ophhi< hmgphiiJii< normjsztv~{}d jinpkkiJii< hjmpkki< hjmpkkiJii< iJim<J b< b< m< �q�̂�� �q� l< nji< kkJko< ophhi< npihopiiiJii< normjzxyvt~}d gilplmiJii< npighplmi< npighplmiJii< iJli<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2lfohg oijjn �J��\�����E m< miJm< miJm< nhpiii< lilpiii< n< 9;�̂�� �q� m< gi< kpohi< hjipiiiJii< mirlistzv}}}d logpiiiJii< t~sv}}}|}}d kgnpiiiJii< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mmgnf lfmoh �J��\�����E m< nlJh< nlJh< nhpiii< mimphii< n< �q�̂�� �q� m< nij< ophhi< oghpmiiJii< normjs~~v{{~d hfkpohmJii< wuuvzxz|}}d offpmhmJii< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2nmilf hohkn �J9��8;� m< gJh< gJh< nipiii< nipiii< n< �;��̂�� �q� m< ng< kpkhi< nnfpoiiJii< nmrnjstvwx~d nimpfjmJii< sszvu{z|}}d nnmpfjmJii< b<������������������������
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2 l< m< fiJm< mfiJm< lkpkkk< lpomlpkkk< m< 9;��2��E� �q� f< fmg< gphhk< mpjmjpokkJkk< firjjwttvzstd infpfooJkk< }vwxzvt||{xxd jpgkhpfooJkk< kJkf<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2jhnnf ojlom �J��\�����E l< mnJn< mnJn< mhpkkk< fnophkk< m< 9;�̂�� �q� f< mfk< gpihk< omkpkkkJkk< mfrmjss~v}xxd gngpgkkJkk< uuzvsxx{xxd nnhpmkkJkk< kJkf<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mklhf jogim �J9��8;� m< hkJj< hkJj< opkkk< jklpfkk< b< b< b< }x~vtxx{xxd jklpfkkJkk< b<J Ie�2mklhj jogil �J9��8;� m< hkJj< hkJj< opkkk< jklpfkk< b< b< b< }x~vtxx{xxd jklpfkkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mohlm mkhino�J9��8;� f< hnJo< hnJo< mfpkkk< imipgkk< m< 9;��2��E� �q� f< jo< gphhk< lmjpjkkJkk< nrn t|vtuwd fogpmkjJkk< svxx~vyx}{xxd mpkklpikjJkk< kJkf<J Ie�2moghf mkigfi�J9��8;� f< fJg< fJg< mfpkkk< lmpfkk< m< � ����eJ �q� b< b< b< ~svtxx{xxd lmpfkkJkk< kJkf<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mgngh lkgif �J��\�����E f< miJg< miJg< mhpkkk< fgjpkkk< m< 9;�̂�� �q� f< mmi< gpihk< ionpihkJkk< mirfjs|uvz}xd gkkpfmkJkk< |w}vtsx{xxd ogjpfmkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cddec fghef �J��\�����E i< e< jfJh< ejfJh< eklggg< ilkdglkgg< e< 9;��2��E� �m� i< eei< jlkkg< hddljggJgg< ecnefopqrstuv jgelkkiJgg< propqrswqxssv dledilgkiJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<Ib�2i{id eedikg�J9�:9F�; i< kiJj< kiJj< jlggg< dekljgg< e< 9;��2��E� �m� i< ejg< jlkkg< elgcflgggJgg< hnh |prp}sv {hcljcgJgg< orq~srqtsxssv eli{glicgJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2ecjcd jkhik �J9��8;� i< eiJk< eiJk< eflggg< iiklggg< e< �m�̂�� �m� i< {j< hlkkg< hiclfggJgg< ehnico|pr~wqv kkglfcfJgg< ||wrutuxssv hhklfcfJgg< y<J Ib�2ehfk{ {{fd{ �J9��8;� i< cfJg< cfJg< eklggg< higlggg< e< 9;��2��E� �m� i< kj< jlkkg< djjlfggJgg< {n{ pprsoqv dddlhffJgg< orswpr|uuxssv elgkdlhffJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2ekjid fge{j �J9��8;� i< jcJg< jcJg< eilggg< hjflggg< e< 9;��2��E� �m� i< kj< jlkkg< djjlfggJgg< ejniiusr}~}v ifjlegcJgg< orswtrostxssv elgkclegcJgg< y<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2eggc{ cfgkk �J9��8;� i< ehJd< ehJd< eilggg< ighljgg< e< �;��̂�� �m� i< cg< jljkg< ijjlgggJgg< iindc~srttsv ehklkjgJgg< pupro}sxssv dfdlejgJgg< gJgi<J Ib�2eggkg cfgkj �J9��8;� i< ehJi< ehJi< eilggg< igjlcgg< e< �;��̂�� �m� i< cg< jljkg< ijjlgggJgg< iindc~srttsv ehklkjgJgg< puor~}sxssv dfel{jgJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<Ib�2ickdc ickdc �J��\�����E i< efJg< efJg< fglggg< elccglggg< e< 9;�̂�� �m� i< kj< jlhkg< dhflgggJgg< ehnic~sr|qsv ifhlifgJgg< or|q|rqusxssv elhihlifgJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2ehigh {eici �J9��8;� i< dkJi< dkJi< eklggg< kiflggg< e< 9;�̂�� �m� i< ci< jlhkg< ifdlkggJgg< einecp~r}~sv icdlfegJgg< ||oruosxssv hhelfegJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2cgic{ hegei �J��\�����E i< e{Jd< e{Jd< eglggg< e{dlggg< e< 9;�̂�� �m� i< jg< jlhkg< cgklgggJgg< ehnic~|rqssv dghlfggJgg< wssrussxssv kgglfggJgg< gJgi<J Ib�2kcfgg egkgig�J��\�����E i< e{Jg< e{Jg< eflggg< dcilggg< e< �m�̂�� �m� i< {j< hlkkg< hiclfggJgg< einecosort|qv jidldifJgg< ~}wrpquxssv {jkldifJgg< gJgi<J y< y< y< y< y< zv y<Ib�2jehef eicijh�J��\�����E i< cgJj< cgJj< eilggg< cfhligg< e< 9;��2��E� �m� i< jg< jlkkg< d{dlgggJgg< knk o~r}wsv dhdldkgJgg< u}srwwsxssv fjglkkgJgg< y<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2dkedh jigik �J��\�����E i< ekJg< ekJg< eklggg< iiklggg< e< 9;�̂�� �m� i< ff< jlhkg< k{clgggJgg< iindcqsor~}sv d{ilgcgJgg< }o|rstsxssv jehlgcgJgg< y<J Ib�2cfeie fhkhi �J��\�����E i< dJc< dJc< eklggg< kelggg< e< � ����bJ �m� y< y< y< worsssxssv kelgggJgg< y<J y< y< y< y< y< zv y<J Ib�2ch{{g fhd{c �J��\�����E i< hkJf< hkJf< eilggg< {g{ljgg< e< 9;��2��E� �m� i< hg< jlkkg< ckflkggJgg< ednej|prp}sv dfklecgJgg< orq~tr|tsxssv eli{clhcgJgg< y<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ffghi jklmn �J��\�����E j< hmJg< hmJg< iokkk< jlgolkk< f< 9;��2��E� �p� j< mk< ioqqk< hqloqkkJkk< qrq sstusvd hgqoqmqJkk< wxutywvz{{d mfnogmqJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mlki fikkf �J��\�����E j< fqJk< fqJk< jkokkk< gkkokkk< f< �p�̂�� �p� j< ffj< moqqk< lhqoikkJkk< fmrjhs{stu||d ihjoiqiJkk< u|st}v}z{{d nhjoiqiJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2hjjgl mlgmi �J��\�����E j< f< fmJk< ffmJk< fjokkk< fohkhokkk< f< 9;��2��E� �p� j< nk< ioqqk< qlnoqkkJkk< fnrjlx}vt{}{d hjhohhkJkk< xt~s~t||{z{{d foljlohhkJkk< b<J Ie�2hlnlh lnghh �J��\�����E j< jgJn< jgJn< gkokkk< mfmokkk< f< �p�̂�� �p� j< lk< moqqk< ikhokkkJkk< fjrfh~|tv}{d qfnohhkJkk< xtsy}t||{z{{d fojgiohhkJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fmghf nggji �J9��8;� j< iqJg< iqJg< mqk< hlonmq< f< 9;��2��E� �p� j< hj< ioqqk< jmqofkkJkk< fhrfl|utvx~d jjqoqljJkk< sw|tvvwz{{d jmhoqqmJkk< kJkj<J Ie�2fmghk nggjq �J9��8;� j< qlJk< qlJk< mqk< hgoqkk< f< 9;��2��E� �p� j< hj< ioqqk< jmqofkkJkk< fhrfl|utvx~d jjqoqljJkk< s}ut{~sz{{d jinokljJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fikjg jmlhf �J��\�����E j< lkJl< lkJl< gkokkk< johjhokkk< f< �p�̂�� �p� j< fil< moqqk< fojilohkkJkk< fmrjhy{|t|x}d nigonlhJkk< yty~wtu~|z{{d goglmonlhJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ghjfl qniqk �J��\�����E j< jiJj< jiJj< fjokkk< gfhohkk< f< 9;�̂�� �p� j< hk< iomqk< jmkokkkJkk< firjjvut|{{d jfkoikkJkk< vsvt{{{z{{d qjqokkkJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2hgiig lknjg �J��\�����E j< gjJk< gjJk< fkokkk< gjkokkk< f< 9;�̂�� �p� j< mk< iomqk< hmjoqkkJkk< fmrjhxxyt|{{d gqnofkkJkk< }wutx{{z{{d imnofkkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2nigf hqqqm �J9��8;� j< fmJn< fmJn< fjokkk< jfholkk< f< 9;�̂�� �p� j< ik< iomqk< hkqokkkJkk< jmrhhxw~ts{{d jjiolkkJkk< ||xt}{{z{{d hhfoikkJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2hmgjj lqnnq �J��\�����E j< flJh< flJh< lokkk< fhmojkk< f< 9;�̂�� �p� j< qk< iomqk< ggmoqkkJkk< firjjw|tsv{d jigojqkJkk< |x{t|v{z{{d hfkohqkJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fkhmk fnjnq �J��\�����E j< hiJg< hiJg< iokkk< jmmolkk< f< 9;��2��E� �p� j< mj< ioqqk< hmfoikkJkk< mrm yyt{xsd hgloqllJkk< wx}ty~~z{{d mfiogllJkk< kJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2giihh iflgi �J��\�����E j< jhJj< jhJj< fjokkk< jnkohkk< f< 9;�̂�� �p� j< fhh< iomqk< nmjokkkJkk< fmrjhsyyts~{d mglomjkJkk< xt{sutxs{z{{d fokjnofjkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdefd ghigd �J��\�����E h< ijJk< ijJk< iflfff< ijklfff< i< 9;�̂�� �m� h< dh< gledf< cdilfffJff< ienhkopqrpst hgglegfJff< pusqvwsxsst kdflegfJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2di{gh {{kfg �J��\�����E h< hgJc< hgJc< ijldff< kjglddf< i< 9;�̂�� �m� h< ihf< gledf< jiflfffJff< ihnik||}qpsst g{glgffJff< |q|o}q|usxsst ilijclidfJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<Ib�2ddhff ifkid{�J��\�����E h< dkJh< dkJh< idlfff< jiclfff< i< 9;��2��E� �m� h< {g< glddf< ghjljffJff< cnc |oqowpt gf{l{cgJff< |qprrq~}wxsst ilkhhl{cgJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<Ib�2ideki jfjgd �J9��8;� h< hiJg< hiJg< ihlfff< hd{lhff< i< 9;�̂�� �m� h< gf< gledf< kfdlfffJff< icnigwpqosst ckflhffJff< u~~qpssxsst d{{lkffJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2hechk kgkhg �J��\�����E h< i{Jd< i{Jd< idlfff< h{hldff< i< 9;�̂�� �m� h< ihj< gledf< jgklfffJff< ienhkrsvq}wst gdglgkfJff< ~p~q|psxsst {k{likfJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2idghg hgeij �J��\�����E h< i< iJ{< ifiJ{< hflfff< hlfcjlfff< i< 9;��2��E� �m� h< cd< glddf< hh{lhdfJff< ienhkuuqsrst ieklhcfJff< rqr|rqr}sxsst hlhihlhcfJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2hkhdk khdck �J��\�����E h< hiJi< hiJi< idlfff< cigldff< i< 9;�̂�� �m� h< jf< gledf< dkflfffJff< ienhk|r~qwsst kiflkffJff< vrwq~ssxsst ehgl{ffJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2kjfcj jecdc �J��\�����E h< hhJe< hhJe< kelfff< ilfggl{ff< i< �m�̂�� �m� h< ijf< elddf< ilcd{lfffJff< idnhfrv|qosst ilfjelhffJff< rq|upq|ssxsst hlidkliffJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2igfcf hekge �J��\�����E h< ijJf< ijJf< idlfff< heflfff< i< 9;�̂�� �m� h< icg< gledf< {ijlfffJff< cjnggwsuqoost cihlihfJff< uorq|rsxsst djhlihfJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2hkdh{ hkdh{ �J��\�����E h< ijJf< ijJf< jlfff< ikklfff< i< 9;�̂�� �m� h< d{< gledf< c{jlhdfJff< i{nhj|||qu|st hjglekfJff< p}sqvpsxsst kcflekfJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2jckj kfi{{ �J9��8;� h< hkJf< hkJf< idlfff< cgflfff< i< 9;��2��E� �m� h< gj< glddf< kkdlkffJff< {n{ psqsowt kfdlcikJff< vwuq}|pxsst egdlcikJff< y<J Ib�2jcke kfi{j �J9��8;� h< ciJ{< ciJ{< idlfff< kejldff< i< � ����bJ �m� y< y< y< pvoqussxsst kejldffJff< y<J y< y< y< y< y< zt y<J Ib�2hdcje khdeg �J��\�����E h< hfJh< hfJh< idlfff< cfclfff< i< 9;�̂�� �m� h< ifk< gledf< efhlfffJff< ijnhg|orqurst di{lkjfJff< orrqposxsst jhhlkjfJff< fJfh<J y< y< y< y< y< zt y<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdefg hecih �J��\�����E h< hjJe< hjJe< cklmmm< dfdlkmm< c< 9;�̂�� �n� h< cmg< ilfkm< fhelmmmJmm< cfohjpqrstuvw kkjlmjmJmm< txqsyrvzvvw ehflkjmJmm< mJmh<J {< {< {< {< {< |w {<Ib�2ehmc jdjjm �J9��8;� h< ckJk< ckJk< hclmmm< dhklkmm< c< �n�̂�� �n� h< ei< flkkm< fhjlgmmJmm< cfohjpq}styxw kkmlgjgJmm< ~qus}r~zvvw gfildjgJmm< mJmh<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2chcdh kfieh �J9��8;� h< hcJd< hcJd< chlmmm< hkklimm< c< 9;�̂�� �n� h< chg< ilfkm< gijlmmmJmm< hiojh}uxs~~vw kmclchmJmm< qyusqxvzvvw fkilfhmJmm< {<J Ib�2 gmhj �J��\�����E h< {< cmlmmm< {< c< I ����� � ��
J d< chg< klkkm< fcmljmmJmm< eoe u}st}uw ijiljijJmm< urusrurzvvw ijiljijJmm< mJdm<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2ddgdc kgfjc �J��\�����E h< hgJd< hgJd< chlmmm< ddelimm< c< 9;�̂�� �n� h< ei< ilfkm< ijglmmmJmm< cfohjpyysyxvw jehljgmJmm< ~}xsv~vzvvw gdhlmgmJmm< mJmh<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2jckge figgm �J��\�����E h< hfJh< hfJh< dmlmmm< gcilmmm< c< �n�̂�� �n� h< jm< kmJmm< flkkm< dmhlmmmJmm< ceohg~rsyuvw hcfljjmJmm< ihkljjm< ihkljjmJmm< mJmh<J {< {< h< �n�̂�� �n� d< jm< kmJmm< flkkm< dmhlmmmJmm< ceohg~rsyuvw hcfljjmJmm< ihkljjm< ihkljjmJmm< mJdm<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2cgmgg dhmkm �J��\�����E h< c< idJe< cidJe< chlmmm< cleiilgmm< c< 9;��2��E� �n� h< jm< ilkkm< hihlmmmJmm< kok p}spvvw hjglemmJmm< xsxpysqvvzvvw hlhcklfmmJmm< mJmh<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2kheki cmmekc�J��\�����E h< dgJc< dgJc< cklmmm< kfclkmm< c< 9;��2��E� �n� h< jh< ilkkm< hfklcmmJmm< chocj}~syprw hdilkgiJmm< ~v~sv~uzvvw gmglmgiJmm< {<J {< {< {< {< {< |w {<Ib�2kkdfd cmkkfh�J��\�����E h< fdJi< fdJi< hmlmmm< cljfhlmmm< c< 9;��2��E� �n� h< cjm< ilkkm< ecflmmmJmm< eoe ~xsy}vw gdjljfmJmm< xs}vusrqvzvvw hldmiljfmJmm< {<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2jhekk gmmik �J��\�����E h< hhJc< hhJc< jmlmmm< ggjlmmm< c< �n�̂�� �n� h< ei< flkkm< fhjlgmmJmm< cgohip~~srr~w kdildkhJmm< psrxvs}yxzvvw cljhmldkhJmm< {<J Ib�2jheki gmmii �J��\�����E h< hhJm< hhJm< jmlmmm< ggmlmmm< c< �n�̂�� �n� h< jg< kmJmm< flkkm< dihljmmJmm< cgohitrsxxrw higlcfiJmm< fmglcfi< fmglcfiJmm< mJmh<J {< {< h< �n�̂�� �n� d< jg< kmJmm< flkkm< dihljmmJmm< cgohitrsxxrw higlcfiJmm< fmglcfi< fmglcfiJmm< mJdm<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2chjck himie �J��\�����E h< ceJk< ceJk< cklmmm< hehlkmm< c< 9;�̂�� �n� h< ei< ilfkm< ijglmmmJmm< ciohhprxsyuvw kmkljjmJmm< qtqstrvzvvw feflejmJmm< mJmh<J {< {< {< {< {< |w {<J Ib�2hegcd khdcd �J��\�����E h< ciJm< ciJm< cklmmm< hjmlmmm< c< �n�̂�� �n� h< cki< flkkm< clcfflgmmJmm< hiojhrtrsuquw igdlchjJmm< tx}spxrzvvw ehdlchjJmm< mJmh<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdefg hijki �J��\�����E h< cjJf< cjJf< cflmmm< hjhlfmm< c< 9;�̂�� �n� h< ih< dlifm< gkdlmmmJmm< ciohgppqrqstu edjledmJmm< qqprvqtwttu ddclkdmJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2fifg efeem �J9��8;� h< gjJk< gjJk< chlmmm< fjildmm< c< 9;��2��E� �n� h< ke< dlffm< fgmleifJmm< ciohgpz{rq{tu gcmldkfJmm< prttvrzv|wttu clmmklhkfJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2hkfke gjhhi �J��\�����E h< heJe< heJe< chlmmm< hijldmm< c< 9;�̂�� �n� h< fd< dlifm< eiklmmmJmm< ciohg{tr}ztu hkilhkmJmm< |qqrvvtwttu fddlkkmJmm< x<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2hjjfi fhgfi �J��\�����E h< cdJm< cdJm< cflmmm< hgmlmmm< c< �n�̂�� �n� h< jd< ilffm< ihglkmmJmm< cgockp~trsqsu fjgleedJmm< v~sr~~qwttu kegleedJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2ikkc ekihk �J9��8;� h< ieJf< ieJf< cilmmm< clhgjlfmm< c< 9;��2��E� �n� h< hcd< dlffm< clgcglkmmJmm< ciohg~~{r||zu clmiflhgkJmm< zr~zsr}svwttu hlehgligkJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2heihh gmjde �J��\�����E h< hmJj< hmJj< cflmmm< ecelfmm< c< 9;�̂�� �n� h< jd< dlifm< dgklmmmJmm< emofm~zsrtttu ehglmmmJmm< q~}r|ttwttu deilfmmJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2hmkii efhki �J��\�����E h< cdJm< cdJm< cflmmm< hgmlmmm< c< �n�̂�� �n� h< ih< ilffm< fgeldmmJmm< cfohmptvr}ztu geglkkmJmm< q}srvvtwttu diglkkmJmm< x<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2emkhc fhkec �J��\�����E h< hcJc< hcJc< eilmmm< ikmlimm< c< �n�̂�� �n� h< jd< ilffm< ihglkmmJmm< cdohhp|{rs|qu fdfleggJmm< pr~sqrtsswttu clegdlmggJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2hciej edkgd �J��\�����E h< cjJj< cjJj< emlmmm< fjilmmm< c< �n�̂�� �n� h< jd< ilffm< ihglkmmJmm< ciohgp}~r{|zu ffmlkgkJmm< prps}rvsvwttu clcgilkgkJmm< x<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2fkcce ccekje�J��\�����E h< fkJg< fkJg< emlmmm< clifhlmmm< c< 9;��2��E� �n� h< chm< dlffm< ikdlmmmJmm< kok qzrvvtu ihelchmJmm< zrs}|rpztwttu hlgiflchmJmm< x<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2ekfi dhci �J��\�����E h< dmJh< dmJh< cflmmm< jmelmmm< c< � ����bJ �n� x< x< x< {t~rtttwttu jmelmmmJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<J Ib�2higdh gimgc �J��\�����E h< cdJi< cdJi< cflmmm< hfmlfmm< c< �n�̂�� �n� h< cch< ilffm< kgfldmmJmm< ciohgztzr{ssu dghldfdJmm< v{~rp|qwttu kjelcfdJmm< mJmh<J x< x< x< x< x< yu x<Ib�2fmke ifcc �J��\�����E h< e< kdJe< ekdJe< cmlmmm< elkdelmmm< c< 9;��2��E� �n� h< hkm< dlffm< clkeglmmmJmm< ceocdz{~rsstu clfgmlfdmJmm< |rst~r|qtwttu flgmelfdmJmm< x<������������������������
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2 i< fqJq< fqJq< fjnooo< imlnooo< f< �p�̂�� �p� i< li< gqJmf< mnqqo< glhngooJoo< iorkostvuxvtd hjgniioJoo< gglnqgk< gglnqgiJjg< b<J b< b< i< �p�̂�� �p� k< hj< khJil< mnqqo< kginhooJoo< iorko mnihj< kqqnfqiJoo< hqonjol< hqonjolJfh< oJko<J Ie�2hjjo jhhfm �J�
2 i< fmJi< fmJi< fjnooo< kolngoo< f< �p�̂�� �p� i< iih< mnqqo< fnglfniooJoo< lrl wzsustvd fnqkjnlliJoo< wuv{vuz}syttd fnjhjnqliJoo< oJko<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2hlqqj lolio �J��\�����E i< qfJq< qfJq< finooo< gfjnooo< f< 9;��2��E� �p� i< qg< gnqqo< kggnjooJoo< firfhzwuxzsd kfqnhhjJoo< }xxu{{vyttd lkknhhjJoo< oJoi<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdeef ghgfi �J��\�����E c< jgJd< jgJd< chkhhh< ejikhhh< j< �l�̂�� �l� c< jfc< mkggh< jkccekjhhJhh< jmncopqrstuuv dcdkggfJhh< wspuxsttyz{{v jkcomkggfJhh< hJhc<J Ib�2cdmio gcjej �J��\�����E c< jfJh< jfJh< ckhhh< eckhhh< j< �l�̂�� �l� c< jfc< mkggh< jkccekjhhJhh< jmncopqrstuuv dcdkggfJhh< qywsttyz{{v dfjkggfJhh< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<Ib�2edifh mhmde �J��\�����E c< jfJj< jfJj< jgkhhh< cojkghh< j< 9;�̂�� �l� c< fo< fkmgh< oeckhhhJhh< jmncow{rsy~{v ecikechJhh< tyqs~p{z{{v gfdkichJhh< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<J Ib�2ojeho mocdh �J��\�����E c< chJo< chJo< jgkhhh< ehfkhhh< j< 9;�̂�� �l� c< gc< fkmgh< eodkejcJgh< jdnciqxs~{~v cgjkghgJhh< ttxst{tz{{v ggmkghgJhh< hJhc<J Ib�2jjegf chiid �J��\�����E c< omJm< omJm< fkhhh< cifkchh< j< 9;��2��E� �l� c< mh< fkggh< ogikghhJhh< gng ppsqptv oegkgmgJhh< xpwsxxtz{{v mcjkmmgJhh< |<J |< |< |< |< |< }v |<Ib�2gjime dmghh �J��\�����E c< giJg< giJg< jgkhhh< immkghh< j< 9;��2��E� �l� c< oc< fkggh< cmgkjhhJhh< fnf wyst{yv cgikgdoJhh< wswrys{quz{{v jkjefkhdoJhh< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<J Ib�2edjid fiidf �J��\�����E c< joJh< joJh< ikhhh< jjckhhh< j< �l�̂�� �l� c< gf< mkggh< occkihhJhh< chnehwpys~u{v cdgkdfhJhh< u{xsqy{z{{v ohmkdfhJhh< hJhc<Ib�2gcmeg jhhjjg�J��\�����E c< giJd< giJd< chkhhh< jkjmikhhh< j< 9;��2��E� �l� c< jdc< fkggh< jkcgmkfhhJhh< jcnjowxys{yuv jkhijkgefJhh< psptqstryz{{v ckcgdkgefJhh< |<J |< |< |< |< |< }v |<J Ib�2chfde egjoi �J��\�����E c< jdJi< jdJi< ikhhh< jgikohh< j< �l�̂�� �l� c< ci< mhJhh< mkggh< cjjkohhJhh< jmncot{sxryv jfhkffoJhh< cmjkgoo< cmjkgooJhh< |<J |< |< c< �l�̂�� �l� e< jc< ehJhh< mkggh< dhkfhhJhh< jmncopwsxuuv fikigfJhh< jjfkemf< jjfkemfJhh< hJeh<J |< |< |< |< |< }v |<J Ib�2cfie joeom �J�
2 c< cgJg< cgJg< chkhhh< gjhkhhh< j< �l�̂�� �l� c< oh< ghJhh< mkggh< ehckhhhJhh< oenmfppqstp{v mckoihJhh< ecmkoih< ecmkoihJhh< hJhc<J |< |< c< �l�̂�� �l� c< oh< ghJhh< mkggh< ehckhhhJhh< oenmfppqstp{v mckoihJhh< ecmkoih< ecmkoihJhh< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<Ib�2jdfmi jjfhco�J��\�����E c< chJj< chJj< jokghh< cdjkogh< j< �l�̂�� �l� c< jfi< mkggh< jkcfikohhJhh< ini w{wsuxpv jkjffkdciJhh< wsut~srx~z{{v jkogikemiJhh< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<J Ib�2icfi ohjjd �J9��8;� c< cdJi< cdJi< jgkhhh< oomkhhh< j< 9;�̂�� �l� c< jhi< fkmgh< mcdkhhhJhh< jenjfwwysyu{v fjckefhJhh< ws{tqsry{z{{v jkhgdkefhJhh< |<J Ib�2fmcf jcieg �J��\�����E c< jcJh< jcJh< okhhh< oikhhh< j< �l�̂�� �l� c< ec< mkggh< cemkicgJhh< mnm wysyu~v ccjkjmmJcg< pyqswxxzptv cfdkjmmJcg< hJhc<J |< |< |< |< |< }v |<Ib�2ojdgg mmdjg �J��\�����E c< eiJc< eiJc< chkhhh< mfokhhh< j< 9;��2��E� �l� c< ih< fkggh< gcokhhhJhh< jincfwryspu{v eimkmfhJhh< wswtwsxy{z{{v jkjgjkmfhJhh< hJhc<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fghgi fjigkf�J9��8;� h< hhJl< hhJl< hjmljj< nkfmhlj< f< �o�̂�� �o� h< fhj< pmllj< qjkmjjjJjj< fhrfnstuvwxyd ppqmfkjJjj< svtxyvxsyzyyd fmhnjmnfjJjj< jJjh<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2lkjni fjpiki�J��\�����E h< gjJp< gjJp< b< f< 9;��2��E� �o� h< fkj< kmllj< fmjngmjjjJjj< lrl {tvxyyd qqlmkjjJjj< ||{vuyyzyyd qqlmkjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2kfllf fhifkl�J��\�����E h< hkJq< hkJq< b< f< 9;�̂�� �o� h< pj< kmplj< nphmljjJjj< lrl t}vut{d nngmgplJjj< xxwvw~{zyyd nngmgplJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ilkgl khfnl �J9��8;� h< fgJf< fgJf< fjmjjj< fgfmjjj< f< �;��̂�� �o� h< lh< kmklj< inlmgjjJjj< fprhnwtv||td hkhmgjgJjj< xx}vwywzyyd nnimgjgJjj< jJjh<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2nhhkg gpnfl �J��\�����E h< hnJj< hnJj< fhmjjj< hggmjjj< f< 9;�̂�� �o� h< kj< kmplj< njlmjjjJjj< fprhn|~vtyyd ijpmgjjJjj< {|{vwyyzyyd lqlmgjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<b< cd cdJ b< b< b< b< b< cd b<Ie�2flnjl pghgf �J9��8;� h< fpJi< fpJi< ijmjjj< lfqmjjj< f< �o�̂�� �o� h< qk< pmllj< phnmgjjJjj< fprhns~}v|{td lljmgngJjj< svyu|vwxwzyyd fmjkqmgngJjj< jJjh<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fpfqp qfihf �J9��8;� h< kgJl< kgJl< fkmljj< fmfijmhlj< f< 9;��2��E� �o� h< ffh< kmllj< piimkjjJjj< fhrfnsytv~yxd kijmgqkJjj< sv~usvsxuzyyd fmpkfmfnkJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2lqpgk qnhln �J��\�����E h< njJj< njJj< b< f< 9;��2��E� �o� h< ffh< kmllj< piimkjjJjj< lrl }uvuwyd kqkmqhjJjj< u|uv|tyzyyd kqkmqhjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2lqnlj ffkpkg�J��\�����E h< njJj< njJj< b< f< 9;��2��E� �o� h< lk< kmllj< ikkmgjjJjj< krk ttvyywd innmpqhJjj< }xxv~|tzyyd innmpqhJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2ljifh qinjq �J��\�����E h< igJl< igJl< flmjjj< lppmljj< f< 9;��2��E� �o� h< pj< kmllj< nlgmljjJjj< firfk~}v}uyd iglmfnjJjj< |utvuxyzyyd qkhmknjJjj< jJjh<Ie�2ljifi qinfj �J��\�����E h< igJk< igJk< flmjjj< lpqmjjj< f< 9;��2��E� �o� h< pj< kmllj< nlgmljjJjj< firfk~}v}uyd iglmfnjJjj< |uxvsxyzyyd qknmfnjJjj< jJjh<Ie�2ljifj qinjp �J��\�����E h< igJl< igJl< flmjjj< lppmljj< f< 9;��2��E� �o� h< pj< kmllj< nlgmljjJjj< firfk~}v}uyd iglmfnjJjj< |utvuxyzyyd qkhmknjJjj< jJjh<Ie�2ljiff qinjg �J��\�����E h< igJl< igJl< flmjjj< lppmljj< f< 9;��2��E� �o� h< pj< kmllj< nlgmljjJjj< firfk~}v}uyd iglmfnjJjj< |utvuxyzyyd qkhmknjJjj< jJjh<������������������������
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̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�Ib�2cdefg hijdi �J��\�����E h< f< h< hcJf< ckchcJf< cklii< ckemekgii< c< I ��� �n� h< ckdfl< ekiii< cikhlikiiiJii< feojfpqrpsqtttu ekiihkiiiJii< sqvwwqxttyttu dkemmkgiiJii< iJhi<Ib�2cdehi gjdf �J��\�����E f< c< glJh< cglJh< jikiii< dkjcfkiii< c< 9;��2��E� �n� f< ei< hhJhh< eklli< hmhkiiiJii< feojfzv{qtvtu ffdkmjiJii< fkemgkeid< fkemgkeieJed< iJif<J |< |< f< �n�̂�� �n� f< cfi< eeJed< dklli< miekiiiJii< fmojgprpqxxtu jdckcfiJii< lkjcfkjlh< lkjcfkjlhJhh< iJif<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2jeldl gecif �J��\�����E f< emJg< emJg< fjklii< ckdcikcii< c< 9;��2��E� �n� f< ei< eklli< hmhkiiiJii< ceoffxvqpvtu hiekljiJii< ~qtzvqvptyttu fkicekejiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2mcge cdmcj �J�
2 f< cfJg< cfJg< |< c< �n�̂�� �n� f< ccf< dklli< gjlkeiiJii< jiodi{wzqw~tu flhkegiJii< ~{rqvxtyttu flhkegiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2fijji hjlmi �J��\�����E f< efJc< efJc< cikiii< efckiii< c< 9;��2��E� �n� f< em< eklli< jlhkmclJii< hfolj~p{qzzpu figkgiiJmi< x~wqxttywtu gfmkgiiJmi< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2cldmj ddjlj �J9��8;� f< cmJi< cmJi< cfkiii< ffgkiii< c< 9;�̂�� �n� f< ccf< ekdli< dlekiiiJii< cdofjzxzqpptu ldjkleiJii< xt~q{vtyttu gifkleiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<Ib�2fjjjd fjjjd �J��\�����E f< cgJi< cgJi< gkiii< cjjkiii< c< �n�̂�� �n� f< ccf< dklli< gjlkeiiJii< fcohf~stq{w~u ldlkiigJii< szwqttxyttu dcmkiigJii< iJif<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2cmeem hhjim �J��\�����E f< cdJi< cdJi< clkiii< fllkiii< c< �n�̂�� �n� f< fij< dklli< ckljikfiiJii< fiohipv~qtvtu ckidgkcjiJii< zqrrrqzptyttu ckhhhkcjiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2hffdc ldfjh �J��\�����E f< ceJi< ceJi< |< c< �n�̂�� �n� f< cij< dklli< dglkfiiJii< flojirzpqtxtu jdckcfiJii< pszqz~tyttu jdckcfiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2jhdhe gcfgg �J��\�����E f< hhJf< hhJf< cfkiii< hmgkjii< c< 9;��2��E� �n� f< jf< eklli< fdlkciiJii< cdofjvvqt~pu fimkideJii< vtsqpsvyttu eidkjdeJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2jggcd gmife �J��\�����E f< c< chJd< cchJd< cfkiii< ckhejkjii< c< 9;��2��E� �n� f< cei< eklli< ckijgkiiiJii< cfocjzpvqs~tu mickfgiJii< ~q~v{qvxtyttu fkfelkegiJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2lffhe ciihci�J��\�����E f< fiJi< fiJi< clkiii< hiikiii< c< 9;��2��E� �n� f< eg< eklli< jjlkjiiJii< cfocjv~qr{vu hghkijjJii< vxrqtppyttu eghkijjJii< |<J |< |< |< |< |< }u |<J Ib�2jciii dhegj �J��\�����E f< lcJi< lcJi< cfkiii< ecfkiii< c< 9;��2��E� �n� f< cji< eklli< mcdkiiiJii< chocezpvqs~tu ddikfgiJii< zqrx~q~xtyttu ckhgfkfgiJii< |<������������������������
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	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fgfhg ihjkl �J��\�����E i< imJj< imJj< fmnooo< jkhnmoo< f< 9;�̂�� �p� i< fgm< qnkmo< hklnkmoJoo< fkrigstuvwxxd kgjnlmoJoo< yvystvtzx{xxd fnfijnjmoJoo< oJoi<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2gjfqg loogl �J��\�����E i< iiJm< iiJm< lnooo< flonooo< f< 9;�̂�� �p� i< gm< qnkmo< jojnkmoJoo< krk syvs|td ilinglkJmo< u|svu}~{zxd gqinglkJmo< oJoi<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2jooj fqmjh �J�
2 i< ilJo< ilJo< b< f< 9;�̂�� �p� i< lo< qnkmo< mgonoooJoo< jmrqotsuvxxxd ifqnoooJoo< sy|vxxx{xxd ifqnoooJoo< b<J Ie�2jkjl jihjf �J�
2 i< fJq< fJq< b< f< � ����eJ �p� b< b< b< cd b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2kokl jqoii �J9��8;� i< ikJl< ikJl< b< f< 9;�̂�� �p� i< jh< qnkmo< iqjnimoJoo< krk y}vus}d iggnliiJmo< suuv}ss{zxd iggnliiJmo< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gjfll khhqk �J��\�����E i< kqJg< kqJg< ionooo< fnmilnooo< f< 9;��2��E� �p� i< gi< qnmmo< ikmnfooJoo< fkrig||vxsud iohnokqJoo< yv~t~vx~|{xxd fnkjknokqJoo< oJoi<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gmhjq lggff �J��\�����E i< fqJo< fqJo< ionooo< jionooo< f< 9;��2��E� �p� i< gl< qnmmo< jfgngooJoo< hrh s}vsw|d ilqnfogJoo< |x|vyxu{xxd qoqnfogJoo< b<J Ie�2gqojj lgmko �J��\�����E i< jhJh< jhJh< ionooo< khlnooo< b< b< b< ~w}vxxx{xxd khlnoooJoo< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fjjgf ijkog �J��\�����E i< jfJh< jfJh< finooo< jlinloo< f< 9;�̂�� �p� i< hq< qnkmo< qglnoooJoo< fhrily}yvuuxd gqqnmqoJoo< }uwvt|x{xxd lghnjqoJoo< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fgkgf qhkii �J9��8;� i< fiJg< fiJg< flnooo< iijnioo< f< �p�̂�� �p� i< hq< knmmo< kignlooJoo< fkrigy~tvwzsd mmonlglJoo< ~~uvxu}{xxd kkgnoglJoo< oJoi<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2klil jlqkm �J9��8;� i< khJo< khJo< fknooo< fnjgjnooo< f< 9;��2��E� �p� i< hf< qnmmo< mhqnomoJoo< jfrmitxwvwu|d ilqnfogJoo< yv|swvyxu{xxd fnqihnfogJoo< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gkojg lmqfo �J��\�����E i< miJo< miJo< finooo< qignooo< f< 9;��2��E� �p� i< lo< qnmmo< mignoooJoo< fmrioyxuv}xxd gfhniooJoo< yvxutvsxx{xxd fnogjniooJoo< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2jgml ikllj �J�
2 i< imJl< imJl< qnooo< fmgnloo< f< 9;��2��E� �p� i< fjo< qnmmo< lmfnmooJoo< ggrkqqgknfgo< iognjqoJoo< tzwvy|x{xxd jmhnfqoJoo< b<J Ie�2jgmk iklli �J�
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�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2fgfgh ijhhkl�J��\�����E m< gmJk< gmJk< ifnjjj< oklnfjj< i< 9;��2��E� �p� m< im< gnffj< qhngjjJjj< hrh stuvvd qmnkimJjj< wtxxstvwuyxxd injjgnhimJjj< b<Ie�2fghql ijolmm�J��\�����E k< gJi< gJi< ifnjjj< oinfjj< i< � ����eJ �p� im< gnffj< qhngjjJjj< hrh stuvvd qmnkimJjj< wsztvwuyxxd igknhimJjj< jJkj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2kkjhf fqhfg �J��\�����E m< foJo< foJo< ijnjjj< foonjjj< i< 9;��2��E� �p� m< imj< gnffj< qhgnjjjJjj< iqrmlwvvts{xd foqnkgjJjj< wtw|stzsxyxxd iniognkgjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2khlg kfgqo kfgqo m< igJq< igJq< mjnjjj< kklnjjj< i< 9;�̂�� �p� m< iml< gnqfj< hkqnjjjJjj< imrilww}twvxd qionhmjJjj< wtx~ztvuxyxxd injfknhmjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mjglm kfjoq �J��\�����E m< mgJg< mgJg< b< i< 9;�̂�� �p� m< lj< gnqfj< mqjnjjjJjj< igrmm~|t{xxd mijngjjJjj< uwxtsxxyxxd mijngjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mjqhh kfmlk �J��\�����E m< iqJh< iqJh< b< i< 9;��2��E� �p� m< kg< gnffj< mkfnhjjJjj< ikrigz}t}uvd iohnjqmJjj< w|vtx}uyxxd iohnjqmJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2ilggg ghhgi �J9��8;� m< imJl< imJl< b< i< �p�̂�� �p� m< og< qnffj< qmlnhjjJjj< iormhuxut|{{d fminhfgJjj< ~uwtv~syxxd fminhfgJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ikkji mfjgh �J��\�����E m< mjJk< mjJk< mknfjj< lqqnjfj< i< 9;�̂�� �p� m< igj< gnqfj< injhjnjjjJjj< iqrmlu~|tuxxd hmjnhjjJjj< wtu|}tv~xyxxd inmoqnhfjJjj< jJjm<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2iigjl ffkil �J9��8;� m< flJf< flJf< hnjjj< lkgnjjj< i< 9;��2��E� �p� m< qm< gnffj< lqingjjJjj< igrmmwxzt}~ud kgqnhlhJjj< vxztv{vyxxd hjknhlhJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2kikoj fljoj �J��\�����E m< mqJj< mqJj< b< i< 9;�̂�� �p� m< imj< gnqfj< hijnjjjJjj< imrilwwzt{xxd gogngjjJjj< s|stsxxyxxd gogngjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2khqmk ghjlo �J��\�����E m< mfJq< mfJq< imnjjj< kjhnljj< i< 9;�̂�� �p� m< gf< gnqfj< lkhnqfjJjj< imrilswt{u~d kqqnkmfJjj< sv~t}u~yxxd ghfnqmfJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2lhgmq hhfgl �J��\�����E m< ioJj< ioJj< ihnjjj< klmnjjj< i< 9;�̂�� �p� m< hj< gnqfj< fljnjjjJjj< imril}~tsxxd lglnljjJjj< vxst{xxyxxd hjgnljjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2iqlml mooff �J��\�����E m< glJm< glJm< ijnjjj< glmnjjj< i< 9;��2��E� �p� m< ifk< gnqfj< injkmnqfjJjj< morlh{|~t}uxd fkqnjkjJjj< wtw}|txzxyxxd iniqonjkjJjj< b<������������������������
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2 n< lfJk< lfJk< fjojjj< kijojjj< l< 9;��2��E� �q� n< pp< gokkj< gfiofkjJjj< ffrhgfpnoinn< lkkogniJjj< s|~uzyx{ttd hmkogniJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2nphh lkmff �J9��8;� n< kjJl< kjJl< lkojjj< hklokjj< l< I �]�2 � I� � n< fk< nokjj< llnokjjJjj< krk ~uzy~d ljgoihkJjj< x~xu|s~{ttd ikiomhkJjj< jJjn<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ghhg mkfng �J9��8;� n< njJl< njJl< lkojjj< mjlokjj< l< 9;�̂�� �q� n< lnj< gohkj< iljojjjJjj< lhrnfw}vuvttd glkogjjJjj< }wsuwtt{ttd plholjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2nkgg lmgpm �J9��8;� n< gnJg< gnJg< iojjj< kjjoijj< l< 9;��2��E� �q� n< kj< gokkj< mnhokjjJjj< lhrnfsxuzttd nfiopjjJjj< sv}ustt{ttd hfpohjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fiiff iplpn �J��\�����E n< knJf< knJf< njojjj< lojfiojjj< l< 9;��2��E� �q� n< kg< gokkj< mggoijjJjj< lkrnjs|u|ztd npmoffjJjj< wu|vwuvvt{ttd lomfloffjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2kffgi ljhfjg�J��\�����E n< knJk< knJk< lnojjj< gmjojjj< l< 9;��2��E� �q� n< ij< gokkj< knfojjjJjj< lhrnfwy~usztd mpionfjJjj< wutyxuyvt{ttd lojnionfjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2nmnip mphki �J��\�����E n< pkJi< pkJi< njojjj< loplgojjj< l< 9;��2��E� �q� n< lgk< gokkj< lojijohkjJjj< nprfi~wxusztd kgloppjJjj< yuvssu}}t{ttd nofhhoppjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<������������������������



�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2ccdde fgefh �J��\�����E g< geJe< geJe< hijeee< deejeee< h< 9;�̂�� �k� g< fh< ljmie< icljmieJee< hdnhlopqrost ciujgmeJee< pvwqxpsysst miujgmeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<Ib�2iuhuh hhiuhm�J��\�����E g< ceJe< ceJe< hgjeee< cfejeee< h< 9;��2��E� �k� g< hec< ljiie< lfhjgeeJee< hfngl|ppq||xt iecjeffJee< worqsooysst ufcjeffJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2glddg ccfhh �J��\�����E g< cfJc< cfJc< hgjeee< ifejfee< h< 9;�̂�� �k� g< hee< ljmie< lmijeeeJee< hgnhcwrqvsst ifejieeJee< |q|}|q~ssysst hjhlhjdeeJee< eJeg<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2dfdhh lmelf �J��\�����E g< hlJe< hlJe< hejeee< hlejeee< h< 9;�̂�� �k� g< il< ljmie< dmfjeeeJee< hfnglwoqxost gmujmgeJee< r~wqpxsysst cdujmgeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2gdhic dumcg �J��\�����E g< idJu< idJu< hijeee< fefjiee< h< 9;��2��E� �k� g< hge< ljiie< mfljeeeJee< gcndfxwoq}ost cfmjdgeJee< |qxwvqoxsysst hjguijfgeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2uflh hufli �J��\�����E g< ieJf< ieJf< hejeee< iefjeee< h< 9;��2��E� �k� g< ue< ljiie< ifujieeJee< hgnhcoxqv~st ieljumeJee< |qs|rqwpsysst hjehcjumeJee< z<J Ib�2ufle huflc �J��\�����E g< ieJf< ieJf< hejeee< iefjeee< h< � ����bJ �k� z< z< z< vsoqsssysst iefjeeeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2gchlm chcmd �J��\�����E g< hmJu< hmJu< hejeee< hmujeee< h< �k�̂�� �k� g< hec< mjiie< mfijgeeJee< ini ~wqx}st mcijuceJee< wxrqwrsysst ugcjuceJee< eJeg<J Ib�2gceic chcmc �J��\�����E g< hcJe< hcJe< hejeee< hcejeee< h< �k�̂�� �k� g< hec< mjiie< mfijgeeJee< ini ~wqx}st mcijuceJee< oovqwrsysst ffijuceJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<Ib�2ilgch hefelh�J��\�����E g< gdJd< gdJd< hgjeee< gmujlee< h< 9;�̂�� �k� g< fe< ljmie< icejeeeJee< unu roq}sst cuhjceeJee< pp|qsssysst mmhjeeeJee< eJeg<J z< z< z< z< z< {t z<Ib�2deluu idccd �J��\�����E g< hmJu< hmJu< hgjeee< ghcjfee< h< 9;�̂�� �k� g< ff< ljmie< iucjeeeJee< mnm r|qvost iigjcgeJee< p}pqxxsysst mlmjggeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2hflug dghem �J��\�����E g< hmJe< hmJe< hijeee< giijeee< h< 9;�̂�� �k� g< hgc< ljmie< fdmjeeeJee< hinge|}pqrsst llujleeJee< wxrq}ssysst ugcjleeJee< eJeg<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2iedml udidl �J��\�����E g< ggJd< ggJd< hijeee< ddcjiee< h< 9;�̂�� �k� g< hge< ljmie< fhejeeeJee< hdnhl|xwq}sst lfejceeJee< |qs|rqwssysst hjehcjueeJee< z<J z< z< z< z< z< {t z<J Ib�2cmfif flfdu �J��\�����E g< h< hgJe< hhgJe< gejeee< gjgcejeee< h< 9;��2��E� �k� g< fc< ljiie< iiejgeeJee< hcnhfwwqs~}t cihjhlcJee< xq}w|q|}rysst gjluhjhlcJee< z<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fgghf igjkh �J��\�����E i< gfJl< gfJl< fimkkk< gnimnkk< f< 9;�̂�� �o� i< lp< pmjqk< phnmkkkJkk< flrinstsuvvwd hppmqpkJkk< tvxuyzw{wwd nhlmgpkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2qippn fkkhip�J��\�����E i< gpJl< gpJl< fqmkkk< qqgmqkk< f< 9;��2��E� �o� i< hi< pmqqk< ijqmfkkJkk< firfhytu|svd igpmqnpJkk< }xwuwtz{wwd jlkmknpJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2qgfhk fkklfl�J��\�����E i< flJn< flJn< fqmkkk< iljmkkk< f< 9;�̂�� �o� i< fik< pmjqk< nfkmkkkJkk< nrn zvutwwd jhqmikkJkk< suwv~u~ww{wwd fmkhimikkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fjpfp gkill �J��\�����E i< hlJq< hlJq< fqmkkk< jhimqkk< f< 9;��2��E� �o� i< fnp< pmqqk< fmifnmgkkJkk< fjrih~x~uyx~d liqmlknJkk< suzztuvwt{wwd fmppnmhknJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gilnj qjhkk �J��\�����E i< igJi< igJi< fimkkk< ijnmhkk< f< 9;�̂�� �o� i< nk< pmjqk< qhkmkkkJkk< iqrhk~szuwwwd gihmkkkJkk< zw~uvww{wwd pkimhkkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fjhhh gkkpj �J��\�����E i< f< fqJq< ffqJq< fqmkkk< fmjgimqkk< f< 9;��2��E� �o� i< ffg< pmqqk< jgpmnjqJkk< nrn |tux|wd pjjmliqJkk< ~uvswuv~|{wwd imhfkmhiqJkk< kJki<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2lpkg hqkgh �J��\�����E i< hqJl< hqJl< fqmkkk< pnnmqkk< f< 9;�̂�� �o� i< fik< pmjqk< nfkmkkkJkk< inrhpy}~uzwwd hgjmhkkJkk< sus~|uxww{wwd fmfiqmlkkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gljqi jkhfp �J��\�����E i< gnJj< gnJj< lmkkk< ghnmgkk< f< 9;�̂�� �o� i< hk< pmjqk< ijkmkkkJkk< fprii|xuvwwd ifkmpkkJkk< ||tuxww{wwd qqnmlkkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fqgfn jjjqj �J9��8;� i< giJh< giJh< fimkkk< gnnmnkk< f< 9;�̂�� �o� i< hn< pmjqk< gihmkkkJkk< firfhv|uyzwd ijnmphkJkk< zz}uvvw{wwd ppjmhhkJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fhlpl jklgi �J9��8;� i< qpJn< qpJn< fimkkk< pnfmpkk< f< 9;��2��E� �o� i< qp< pmqqk< gppmnkkJkk< firfh|suy|~d gfqmhhnJkk< xx}uwvt{wwd lljmkhnJkk< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2pjjp filfj �J��\�����E i< qfJf< qfJf< ikmkkk< fmkiimkkk< f< 9;��2��E� �o� i< gkk< pmqqk< fmlpqmkkkJkk< gnrppsu~xzuxwwd ppnmfkkJkk< suzxwusww{wwd fmplkmfkkJkk< kJki<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2jfkq gpfik �J9��8;� i< iqJj< iqJj< fimkkk< gknmhkk< f< 9;��2��E� �o� i< fgk< pmqqk< nqfmqkkJkk< ggrqpv}zutvwd gjhmppkJkk< ztyuwzw{wwd pngmkpkJkk< kJki<J Ie�2jffn gpfhn �J9��8;� i< ihJj< ihJj< fmqkk< gjmkqk< f< � ����eJ �o� b< b< b< y}uw|w{wwd gjmkqkJkk< kJki<������������������������
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2 g< gmJj< gmJj< kgnlll< ifqnpll< k< 9;��2��E� �o� g< hj< hjJmj< pnffl< ikhnhllJll< ijrphglkngkp< kkinkjhJll< gjjniif< gjjniifJlg< b<J b< b< g< 9;��2��E� �o� g< fl< fkJlg< pnffl< igqnfllJll< iri yu}x{d ikqnpqfJll< fllnkgh< fllnkgiJmj< lJlg<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2kipfl phkgp �J9��8;� g< kgJi< kgJi< kjnlll< ggknhll< g< 9;�̂�� �o� g< mp< pnqfl< phjnlllJll< prp |}u}}td plmnkglJll< }|tu{xt~ttd jilnfglJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2kfhqq qmjgf �J9��8;� g< gpJq< gpJq< klnlll< gpqnlll< k< 9;�̂�� �o� g< ig< pnqfl< gkpnlllJll< qrq s{usxtd gllnjjlJll< vzwu}}t~ttd hpqnjjlJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2ghff klpgmm�J9�:9F�; g< hkJg< hkJg< klnlll< hkgnlll< k< 9;��2��E� �o� g< kpj< pnffl< knkllnhllJll< mrm yyut|zd knllkniphJll< suvs|u|zv~ttd knhkiniphJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2khpip gfgpi �J��\�����E g< pkJi< pkJi< klnlll< pkinlll< k< 9;��2��E� �o� g< qg< pnffl< hqknpllJll< kfrglyvu|xtd iqqngjlJll< yytux}t~ttd mmlngjlJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2igh gifj �J��\�����E g< fqJq< fqJq< kjnlll< knlijnpll< k< 9;��2��E� �o� g< qh< pnffl< hjpniiqJfl< kprggstzuyyvd iqmnihiJgf< suvswuyv|~x{d knhkqnmhiJgf< lJlg<Ie�2ikimg fhlmg �J��\�����E g< gpJm< gpJm< kfnlll< hlinfll< k< 9;�̂�� �o� g< kgq< pnqfl< jfjnpllJll< girip|tyutyzd fhmnflhJll< y{|uttv~ttd mfinllhJll< lJlg<������������������������



�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�Ib�2cdded ffdgfh�J��\�����E h< egJd< egJd< fhijjj< fijfeiejj< f< 9;��2��E� �k� h< fhl< liccj< ehcimjjJjj< lnl opqrstu vvcivehJjj< sqwpoqrtxyzzu fivdgicehJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<J Ib�2ggjfl vvgmv �J��\�����E h< ceJm< ceJm< fcijjj< evgicjj< f< 9;��2��E� �k� h< ffh< liccj< vmmiljjJjj< fvnhgsw}qz}ou ccvicmlJjj< sqo~xqz~}yzzu figmhijmlJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<J Ib�2hmmlh mdvvf �J��\�����E h< hgJm< hgJm< fcijjj< mlgicjj< f< 9;�̂�� �k� h< fgj< livcj< dgcijjjJjj< hvnggosrqtzzu chdihjjJjj< tp~qwzzyzzu edmivjjJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2hjfgd mgfjj �J��\�����E h< feJh< feJh< fhijjj< hfeigjj< f< 9;�̂�� �k� h< dl< livcj< lgeijjjJjj< fvnhgsrrqrxzu gdhigejJjj< wszqttzyzzu vfjieejJjj< jJjh<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2mfgvf cgfvf �J��\�����E h< feJj< feJj< fcijjj< hvjijjj< f< 9;�̂�� �k� h< ej< livcj< cgjijjjJjj< fvnhgsxpq}zzu gfjigjjJjj< }tzqozzyzzu lejigjjJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2gevcl eeveg �J��\�����E h< veJl< veJl< feijjj< figfgiejj< f< 9;��2��E� �k� h< cl< liccj< mlliejjJjj< fvnhgttqz~xu hveivleJjj< sq}p~qr}tyzzu fildmicleJjj< jJjh<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2gvgvl elhgl �J��\�����E h< hlJj< hlJj< fhijjj< mfhijjj< f< 9;�̂�� �k� h< ej< livcj< cgjijjjJjj< fvnhgsxpq}zzu gfjigjjJjj< wxxqozzyzzu vhhigjjJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<J Ib�2fhegh hmheh �J��\�����E h< cdJc< cdJc< hjijjj< fifdjijjj< f< 9;��2��E� �k� h< fdh< liccj< fihcviljjJjj< fcnhjxrsqrxzu fijjlijejJjj< xqsp}qztzyzzu hifdlijejJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2cmmge fjfcgh�J��\�����E h< cmJv< cmJv< fcijjj< ejcicjj< f< 9;��2��E� �k� h< vj< liccj< gceicjjJjj< fhnfg}oqspzu mdgimfjJjj< sqsppqtszyzzu fifddiefjJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2dmge ggcgm �J9��8;� h< glJc< glJc< fvijjj< vdjicjj< f< 9;�̂�� �k� h< eg< livcj< clvijjjJjj< henglx}zqtxzu mjlifejJjj< sqzp}q}tzyzzu fijdlilejJjj< jJjh<J {< {< {< {< {< |u {<J Ib�2fevhj mhgcc �J��\�����E h< hdJl< hdJl< fhijjj< mccihjj< f< 9;��2��E� �k� h< fdh< liccj< fihcviljjJjj< fcnhjxrsqrxzu fijjlijejJjj< sq~}sqxtzyzzu fimlfihejJjj< {<J Ib�2gedv dedl �J��\�����E h< gcJl< gcJl< fcijjj< legijjj< f< � ����bJ �k� {< {< {< }toqzzzyzzu legijjjJjj< {<J {< {< {< {< {< |u {<Ib�2ceglm ffmecv�J��\�����E h< glJv< glJv< gijjj< feliejj< f< 9;�̂�� �k� h< fgj< livcj< dgcijjjJjj< fenhlxorqwzzu lddimjjJjj< tt}qszzyzzu eelifjjJjj< jJjh<J {< {< {< {< {< |u {<������������������������
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�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2fghhg ijkkfg�J��\�����E l< kmJj< kmJj< knjjj< mopnjjj< i< 9;��2��E� �q� l< pj< knffj< flgnjjjJjj< oro stutvwd gponmljJjj< vtxusywzwwd pkfnmljJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gojpi pfpgj �J��\�����E l< ipJj< ipJj< ipnjjj< mlgnjjj< i< 9;�̂�� �q� l< hk< knofj< kgpnjjjJjj< oro {xustwd kjlnkgjJjj< |ytut{wzwwd hlknkgjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2fklkg ijpifi�J��\�����E l< lgJo< lgJo< ilnjjj< lhkngjj< i< 9;��2��E� �q� l< gp< knffj< migngjjJjj< frf }xu~ywd lhpnkpjJjj< x|xuwvwzwwd fhfnjpjJjj< b<Ie�2fklkf ijpifl�J��\�����E l< ipJh< ipJh< ilnjjj< llknpjj< � ����eJ b< b< b< yytuvwwzwwd llknpjjJjj<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2imoj kfhif �J9��8;� l< ilJl< ilJl< ipnjjj< lihnkjj< i< �q�̂�� �q� l< hk< onffj< olgnpjjJjj< igrip}swu{t{d fhgnmmkJjj< v}su|stzwwd pimnhmkJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2ipikg ijmjjo�J9��8;� l< kmJj< kmJj< ionjjj< injoinjjj< i< 9;��2��E� �q� l< igj< knffj< hionjjjJjj< ilrig}yvusvwd oppnkljJjj< }uvx|utywzwwd inpfhnkljJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2iipog likjo �J��\�����E l< omJp< omJp< ljnjjj< ingoknjjj< i< 9;��2��E� �q� l< imj< knffj< pfinfjjJjj< iorlgyw{ustwd kgonigjJjj< yu}ysu}{wzwwd lnilmnigjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2pjmj iklmh �J��\�����E l< goJo< goJo< ifnjjj< oifnfjj< i< 9;��2��E� �q� l< hk< knffj< klpnpjjJjj< ikrll}svusstd ghjngkgJjj< }uywxu|t{zwwd inljfnhkgJjj< jJjl<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2gppff phlol �J��\�����E l< ioJh< ioJh< ipnjjj< mllnljj< i< 9;��2��E� �q� l< igj< knffj< hionjjjJjj< ikrllyw}u~{wd oifnlkjJjj< }uws~u{twzwwd injmongkjJjj< b<J Ie�2gogmi pklkf �J��\�����E l< fgJl< fgJl< ipnjjj< hofnkjj< � ����eJ b< b< b< |~xutwwzwwd hofnkjjJjj< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mkfmm klook �J��\�����E l< fiJp< fiJp< ilnjjj< klinkjj< i< 9;�̂�� �q� l< gp< knofj< mlgnjjjJjj< lfrgj}y|utwwd ihgngjjJjj< v}tuwwwzwwd piknjjjJjj< jJjl<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2flomp ijjijh�J��\�����E l< hmJk< hmJk< b< i< 9;��2��E� �q� l< ihl< knffj< inlfonkjjJjj< ilrig}~tuwt{d injpinfmkJjj< }uwv}uxstzwwd injpinfmkJjj< b<Ie�2flomh ijjiij�J��\�����E l< olJf< olJf< b< i< � ����eJ �q� b< b< b< cd b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2fhljm iifhlh�J��\�����E l< gjJj< gjJj< ilnjjj< gpjnjjj< i< 9;��2��E� �q� l< fk< knffj< mkknpjjJjj< prp y|us{{d mmongfkJjj< v}~u{xtzwwd piongfkJjj< b<������������������������
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2 m< gfJm< gfJm< flolll< khlolll< g< �p�̂�� �p� m< gml< koffl< jlholllJll< gkrmivs}uzzwd hnnofhlJll< suzz|u~xw{wwd goiinofhlJll< b<J Ie�2fljhj jfqil �J��\�����E m< mqJk< mqJk< qlolll< kggolll< g< �p�̂�� �p� m< gmn< nlJll< koffl< jhhoillJll< mfrily|xu~xwd fkjonilJll< goginohil< goginohilJll< b<J b< b< m< �p�̂�� �p� q< qm< mlJll< koffl< migohllJll< mfriltxuxzwd giiojhlJll< mnkoghl< mnkoghlJll< lJql<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2mhfjj ifgff �J��\�����E m< gmJi< gmJi< gmolll< ginonll< g< �p�̂�� �p� m< jh< koffl< kmionllJll< gfrmlszzutxwd fkjonilJll< }v|uxzw{wwd kmnohilJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2inlfq nkhng �J��\�����E m< qqJk< qqJk< gmolll< ilioill< g< 9;�̂�� �p� m< gml< hokfl< nglolllJll< ghrmms}|uvwwd hqgonllJll< suwyxuvww{wwd golqhomllJll< lJlm<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qilfl fnqni �J��\�����E m< gnJq< gnJq< glolll< gnqolll< g< 9;�̂�� �p� m< fl< hokfl< qqkofllJll< mmrqisszu}~wd mmmokflJll< zw~u}~w{wwd ilfokflJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2mlfgf qijkl �J��\�����E m< gnJq< gnJq< nolll< gihoill< g< �p�̂�� �p� m< jh< koffl< kmionllJll< mqrqhvxwutv|d ihqonkmJll< xswuv}v{wwd hglomkmJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qnlqq hhkgl �J��\�����E m< mmJh< mmJh< gfolll< qqjolll< g< 9;�̂�� �p� m< gqf< hokfl< jggomflJll< mmrqiywtu|v~d hlgoimfJll< tzwuzv~{wwd jiloimfJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qfqji hmffj �J��\�����E m< fiJn< fiJn< gfolll< nmmolll< g< 9;�̂�� �p� m< gii< hokfl< jkmolllJll< mfrily||u|wwd fnqomllJll< suzw~uvww{wwd goilfomllJll< b<J b< b< b< b< b< cd b<������������������������
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�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���1�3 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*>��2�������3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34���1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ������ J�J ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7;������ J�J��1��3
	�� ;�I �� ������������ ��
������������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�W V9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�HV9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EWA*?A&XP=).Y).A"+ST(Z>./0�=)[!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEH\���1��3
	�� ;�]����� �����������  �� �3 ���1�\�����21�
̂��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�\�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;3 �IE7�H�V9�W?A&X�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P_"̀D/#APa)*A"#$TU��������21�3 ��6����21� ��;�� �] �
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2fgfh iijk �J��\�����E g< fiJl< fiJl< lmnhhh< iolnmhh< l< 9;��2��E� �p� g< oi< inmmh< igknkhhJhh< qqrmistuvwuxd gjinijgJhh< yzxvw{u|}}d oiknljgJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2qfhlj moolf �J��\�����E g< liJh< liJh< lgnhhh< lognhhh< l< 9;�̂�� �p� g< oi< injmh< ifknhhhJhh< ghrqhwy~v~}}d fmqnihhJhh< z~tvz}}|}}d ifmnihhJhh< hJhg<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2llfgh mmhml �J9��8;� g< kqJf< kqJf< jnmhh< igmnmhh< l< 9;��2��E� �p� g< lig< inmmh< lnhilnlhhJhh< girfg~~tvzzud ilmnfqkJhh< wvu~}vysx|}}d lngfhnoqkJhh< hJhg<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2lfoo qjhh �J��\�����E g< qlJm< qlJm< lhnhhh< qlmnhhh< l< 9;�̂�� �p� g< lji< injmh< lnlkknhhhJhh< ghrqhstzv~}}d kqlnihhJhh< wvw~zvz}}|}}d lnlfinihhJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qmql mkhg �J��\�����E g< ifJm< ifJm< lmnhhh< oijnmhh< l< 9;��2��E� �p� g< ggf< inmmh< lnfijnghhJhh< lorgk~w}vxwzd lnhminqkfJhh< uv}usvxx~|}}d gnhgqnkkfJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2ljhql kofii �J9��8;� g< imJj< imJj< inhhh< qofnghh< l< 9;��2��E� �p� g< oi< inmmh< igknkhhJhh< lmrghwutv{z}d mhqnhfhJhh< xy{vu~}|}}d kojngfhJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qmgij ilmfl �J��\�����E g< glJq< glJq< lgnhhh< gmmnihh< l< 9;�̂�� �p� g< jg< injmh< fkinhhhJhh< iri uyvwz}d fminkfhJhh< {wuv~~}|}}d jlgnffhJhh< hJhg<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2flhhj jfmfk �J��\�����E g< ggJm< ggJm< lgnhhh< gjhnhhh< l< 9;�̂�� �p� g< lhf< injmh< jhgnhhhJhh< iri ~uvwu}d imonkkhJhh< yuyvxx}|}}d ogonkkhJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<Ie�2mjhoh llhhll�J��\�����E g< fmJk< fmJk< gnihh< llonhkh< l< 9;��2��E� �p� g< fk< inmmh< qlfnfhhJhh< lgrlf~~v}wzd gjhnqkfJhh< sxyv~z~|}}d qkonfifJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2joiq lmkmm �J��\�����E g< mlJg< mlJg< lmnhhh< jiknhhh< l< 9;��2��E� �p� g< lhf< inmmh< iklnghhJhh< ljrgfwzsv~xxd mljnjlgJhh< wvuxtv{wu|}}d lngkmnjlgJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2figqi kfmjj �J��\�����E g< igJh< igJh< lgnhhh< jffnhhh< l< 9;��2��E� �p� g< lgh< inmmh< jkinhhhJhh< ljrgfwxxvz~}d mojnqihJhh< wvs~wvsz}|}}d lnqflnqihJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<J Ie�2qoijm iokoq �J��\�����E g< miJq< miJq< lknhhh< lnhlqnfhh< l< 9;��2��E� �p� g< kh< inmmh< mgfnhhhJhh< glrqgwz{vzx}d qminqghJhh< wvszyv{u}|}}d lnqionjghJhh< b<J b< b< b< b< b< cd b<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdeff dfcef �J��\�����E d< ceJg< ceJg< dhiggg< jdhiggg< c< �k�̂�� �k� d< cfl< eihhg< cigdlimggJgg< cfnclopqrsttu mldihcdJgg< orstvrwosxyyu cidmeihcdJgg< gJgd<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2mdlg jgccc �J9��8;� d< fdJg< fdJg< chiggg< jmgiggg< c< 9;��2��E� �k� d< el< lihhg< j|eimggJgg< |n| qqrtysu jhdi||mJgg< }~sr}}txyyu |fdi||mJgg< gJgd<Ib�2mdh| jgccg �J9��8;� d< fdJd< fdJd< chiggg< jmfiggg< c< � ����bJ �k� z< z< z< qt~ryyyxyyu jmfigggJgg< gJgd<Ib�2mdhm jgcg| �J9��8;� d< jfJl< jfJl< chiggg< lhjiggg< c< � ����bJ �k� z< z< z< pwqryyyxyyu lhjigggJgg< gJgd<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2djjl jc|e �J��\�����E d< jmJ|< jmJ|< cgiggg< jm|iggg< c< 9;��2��E� �k� d< dgg< lihhg< cifcgigggJgg< dcnfdqo}rsyyu m|gimggJgg< or~v}rtyyxyyu cife|imggJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2cfehm dfm|f �J��\�����E d< hgJg< hgJg< chiggg< ehgiggg< c< 9;��2��E� �k� d< dhg< lihhg< cilfeihggJgg< cmndlqswrvwyu cidcciehgJgg< or}porvwyxyyu ci|lciehgJgg< z<J Ib�2cfehe dfm|d �J��\�����E d< hgJg< hgJg< chiggg< ehgiggg< � ����bJ z< z< z< vwyryyyxyyu ehgigggJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2c|mg flgm �J��\�����E d< j|J|< j|J|< chiggg< ejmihgg< c< 9;��2��E� �k� d< cfg< lihhg< mjmimmgJgg< ffnhlqvwr~v~u fefihgeJdg< orossryyvxsyu cicddiggeJdg< z<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2h|cl| cchjdd�J��\�����E d< ceJd< ceJd< cgiggg< cediggg< c< 9;�̂�� �k� d< ccd< liehg< ehligggJgg< mnm pyrqtyu l|hihdgJgg< tpvrwsyxyyu mleihdgJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2jgggh egj|| �J��\�����E d< hgJg< hgJg< chiggg< ehgiggg< c< 9;��2��E� �k� d< ed< lihhg< jecilggJgg< hnh s~rwtyu jjmigdgJgg< oro}trysyxyyu cic|migdgJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2f||jf egh|g �J��\�����E d< dfJc< dfJc< cdiggg< deeidgg< c< 9;�̂�� �k� d< jd< liehg< dmfihggJgg< dgnfgtwrywyu c|mijhgJgg< qvwrpwyxyyu jehilhgJgg< gJgd<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2hgmdl |hdfd �J��\�����E d< feJh< feJh< chiggg< hldihgg< c< 9;��2��E� �k� d< jm< lihhg< fcjijggJgg< cfnclwyr~yqu dljig|lJgg< tsprw}pxyyu mdlih|lJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2jhgc| md|f| �J��\�����E d< cmJg< cmJg< cmiggg< fdjiggg< c< 9;�̂�� �k� d< lj< liehg< jfdigggJgg< clndd}wryqyu ffli|lgJgg< ppyr}pyxyyu llgi|lgJgg< z<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2h|hlc ccefml�J��\�����E d< jcJf< jcJf< cdiggg< j|hilgg< c< 9;��2��E� �k� d< ccd< lihhg< effilggJgg< ene wor~wsu lmdidjmJgg< orovvrtqtxyyu ciceeimjmJgg< gJgd<J z< z< z< z< z< {u z<������������������������
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\��� ����� �3 ���1��8�� �GEH\�����21�J Ib�2cdee fgdhd �J9��8;� f< dhJf< dhJf< ifjkkk< ijiekjhkk< i< 9;��2��E� �l� f< di< mjcck< cdmjkckJkk< ffnehopoqrstu edejedeJkk< vqsowqtxwyppu ijcfejgdeJkk< kJkf<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2hi|gf ggdid �J��\�����E f< mkJg< mkJg< fkjkkk< ijfihjkkk< i< 9;��2��E� �l� f< dm< mjcck< mf|j|kkJkk< i|nfmvrwq}~~u hmcjeifJkk< vqrtxqwvoyppu ijmgdjeifJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2iimee ccmih �J9��8;� f< imJ|< imJ|< ikjkkk< im|jkkk< i< 9;�̂�� �l� f< dm< mjgck< mh|jkkkJkk< f|nhmox~qp~pu ehdjdfkJkk< svtqxopyppu cigjdfkJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2iche| fccec �J��\�����E f< idJh< idJh< icjkkk< fdijkkk< i< 9;�̂�� �l� f< |k< mjgck< chkjkkkJkk< ienim~rq}ppu hcejmkkJkk< t}}qrppyppu ghhjmkkJkk< kJkf<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2c|dch iicggc�J��\�����E f< mcJg< mcJg< icjkkk< d|cjckk< i< 9;��2��E� �l� f< ifm< mjcck< |fcjekkJkk< |n| rrqpo}u gcdjfgmJkk< vqt}}qttryppu ijghhjggmJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2cfemi ddddd �J��\�����E f< ckJh< ckJh< fjkkk< ikkj|kk< i< 9;��2��E� �l� f< ifm< mjcck< |fcjekkJkk< gng stqttvu gmgjcfdJkk< ~r~qwoxyppu |m|jefdJkk< z<Ib�2cdfmh iimeii�J��\�����E f< mJg< mJg< ifjkkk< |kjhkk< � ����bJ z< z< z< ~pq}ppyppu |kjhkkJkk<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2fegh| hkd|i �J��\�����E f< fkJh< fkJh< icjkkk< ekmjkkk< i< 9;�̂�� �l� f< icf< mjgck< ijkfmjkkkJkk< idnf|o~tqo~pu ge|jgfkJkk< vqp}}qtopyppu ijkhhjgfkJkk< kJkf<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2ehmfi mkkhg �J��\�����E f< idJg< idJg< icjkkk< fdcjckk< i< �l�̂�� �l� f< dm< gjcck< gfhj|kkJkk< fknekovtq}}pu ckgjemkJkk< ~poq~rpyppu |kfj|mkJkk< kJkf<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2hkkh e|igd �J�
2 f< fiJg< fiJg< icjkkk< efcjckk< i< 9;��2��E� �l� f< ifk< mjcck< g|mjkkkJkk< mnm }tqvrpu ge|j|hkJkk< vqpr}qw}pyppu ijkmhjehkJkk< z<J Ib�2hkkc e|i|k<�J�
2 f< fiJd< fiJd< icjkkk< ef|jckk< z< z< z< wo~qsppyppu ef|jckkJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2cg|d| iifhei�J��\�����E f< efJk< efJk< ikjkkk< efkjkkk< i< 9;��2��E� �l� f< h|< mjcck< eihjhkkJkk< dnd o~qoxru f|mjikhJkk< rprqvp}yppu mkmjikhJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<Ib�2chmh| ikcfgc�J��\�����E f< dkJg< dkJg< z< i< 9;��2��E� �l� f< |k< mjcck< cfhjkkkJkk< dnd }tqvrpu hgmj|hkJkk< }trq~}pyppu hgmj|hkJkk< z<J z< z< z< z< z< {u z<J Ib�2hcfek |ee|i �J��\�����E f< ffJf< ffJf< ekjkkk< mmmjkkk< i< �l�̂�� �l� f< |k< gjcck< mkhjkkkJkk< imnffvwoq~~pu hgijifkJkk< vqvwtqvopyppu ijiegjifkJkk< z<������������������������
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I bh blh bjeffh dfjfffIffh kendf|uqpppt bljfffIffh |o}q}ppxppt kcejeffIffh fIfbhI yh yh yh yh yh zt yh�����������������������
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X���  �� �3 ���1�X�����21�Y
��1��3
	�� ;�U9�V � �3 ���1�X�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;>@&Z�.�<0=>!?#�@A*='JK*O["\C/#@O])*@"#$ST@*P*>@&ZO<).̂).@"+RS(_=./0�<)̀!&�<0=>!?#�@A*=��������21������ �3 ���1��8�� �FDGX�����21� ����� �3 ���1��8�� �FDGX���1��3
	�� ;�W�����I Ha�2bbcbd cefgh�I9��8;� gi bfIbi bfIbi bjkjjji bfbkjjji bi 9;�Y�� �l� gi eci hkfcji mjmkfcjIjji bfngeopqrsst gmjkdcjIjji usvqwxsysst ejbkdcjIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziHa�2gfcj bbj|bb�I9�:9E�; gi ehIji ehIji bjkjjji ehjkjjji bi 9;��2��D� �l� gi bhji hkccji bkjedkjjjIjji hnh }pqwwst |dckbgjIjji vquuxqvpsysst bkeeckbgjIjji jIjgiI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2bmhm| hejce�I9��8;� gi |bIgi |bIgi ekjjji mhekdjji bi 9;��2��D� �l� gi bgmi hkccji djfkgdfIcji bhnggvooq}s~t hg|khdeIgci rruquwuypxt ||ekedeIgci ziI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2gebh bemm|�I��X�����D gi bgIhi bgIhi gjkjjji gcgkjjji bi �l�Y�� �l� gi |hi fkccji fgekdjjIjji mhnhguurq~o}t gfckegeIjji xpoqupuysst cgfkegeIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2bcehd gcchc�I��X�����D gi gjIji gjIji bckjjji mjjkjjji bi 9;�Y�� �l� gi hji hkfcji ejckjjjIjji bdnghvsxq~sst g||kfjjIjji xrrqossysst c||kfjjIjji jIjgiI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2bfgeg |gjgf�I9��8;� gi bfIci bfIci mfkjjji hefkcjji bi �l�Y�� �l� gi |hi fkccji fgekdjjIjji bcngjvuuqr}st cf|kdejIjji vqppoq~usysst bkggfkmejIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziHa�2behc dmcb�I9��8;� gi ceIhi ceIhi bgkjjji hcckgjji bi 9;��2��D� �l� gi hei hkccji eb|kgjjIjji hnh pxqvxpt m|ekjedIjji vqsurqpuwysst bkje|kgedIjji ziHa�2behf dmcm�I9��8;� gi cIji cIji bgkjjji hjkjjji bi �����aI �l� zi zi zi }sqsssysst hjkjjjIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziHa�2cggcd bjjmmg�I��X�����D gi geImi geImi bgkjjji g|bkhjji bi 9;�Y�� �l� gi dji hkfcji cejkjjjIjji bgnbeoxq}sst ehekejjIjji ox}qsssysst fchkjjjIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2mef|m hjgch�I��X�����D gi gbIji gbIji bckjjji mbckjjji bi 9;�Y�� �l� gi fgi hkfcji edhkjjjIjji bjnbjuwq}sst emfkejjIjji oxpqussysst fcgkejjIjji jIjgiI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2mehfb hbjcg�I��X�����D gi gmIfi gmIfi bgkjjji gdekejji bi 9;��2��D� �l� gi megi hkccji gkgejkbjjIjji cnc vvpqssxt gkbgdkj|cIjji pquvpqurxysst gkebgke|cIjji ziI Ha�2mjdgd ce|mc�I��X�����D gi hgImi hgImi bgkjjji fefkhjji bi � ����aI �l� zi zi zi ouoq}ssysst fefkhjjIjji ziI zi zi zi zi zi {t ziHa�2mmgm bbdcj|�I9�:9E�; gi cbIbi cbIbi bjkjjji cbbkjjji bi 9;��2��D� �l� gi |hi hkccji hgdkdjjIjji hnh ~oqopwt c|bkjfgIjji vqvspqsopysst bkbjgkjfgIjji jIjgiI zi zi zi zi zi {t ziI Ha�2e|hcm |bgb|�I��X�����D gi mcIgi mcIgi bgkjjji eggkejji bi 9;�Y�� �l� gi hji hkfcji ejckjjjIjji bcngjwvqssst mgekjjjIjji ou}qussysst fehkejjIjji jIjgi�����������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghij iifgkj�I��X�����D hb jkIkb jkIkb ihlkkkb jmklkkkb ib 9;��2��D� �n� hb ikmb olffkb pkpljkkIkkb mqm rstruvd ofklmkmIkkb wtwxytzyz{yyd ili|klmkmIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ifj oojj|�I��X�����D hb hiIkb hiIkb iflkkkb |iflkkkb ib 9;�Y�� �n� hb fob olpfkb |pmlkkkIkkb hjq|mw}xts}yd h|jl|okIkkb r}utxsy{yyd fjgl|okIkkb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2ggig jpkjo�I9��8;� hb ipIpb ipIpb iklkkkb ipplkkkb ib 9;�Y�� �n� hb ihmb olpfkb mojlkkkIkkb hmqjoxu~t}}yd joolfokIkkb s}xtrsy{yyd oj|lfokIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jmh|| mmkko�I��X�����D hb fhI|b fhI|b ihlkkkb ohplokkb ib 9;��2��D� �n� hb gob olffkb ohmlmkkIkkb ihqijzztyxvd fjklpomIkkb wtwsztxsz{yyd ilioml|omIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ijihg hg|i|�I��X�����D hb hfIkb hfIkb iflkkkb |pflkkkb ib 9;�Y�� �n� hb iifb olpfkb ppolhfkIkkb ioqhhw~yt~~rd okfljpfIkkb uzyt}~r{yyd gmkljpfIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ihio| fpfhk�I9��8;� hb pjIkb pjIkb iflkkkb iliiklkkkb ib 9;��2��D� �n� hb io|b olffkb ilkoplofkIkkb hoqjh}}zt}wxd oiglh|pIkkb wt~vutvx~{yyd ilphglh|pIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ji|hk pjjim�I��X�����D hb jiIib jiIib hklkkkb mhhlkkkb ib 9;��2��D� �n� hb mjb olffkb ffklhkkIkkb iiqihsstyv}d jmjlipoIkkb wtxystw~s{yyd il|kolipoIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jpggm g|jmk�I��X�����D hb imIkb imIkb imlkkkb |hjlkkkb ib 9;�Y�� �n� hb gob olpfkb ojmlkkkIkkb ipqhjwrrtrvyd jghljmkIkkb zwst}zy{yyd mioljmkIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2fhj|p ikkfhm�I��X�����D hb igIkb igIkb imlkkkb |jhlkkkb ib �n�Y�� �n� hb gob plffkb phjlmkkIkkb ikqik~vt}zyd ofhl|hkIkkb uu}txvy{yyd ggjl|hkIkkb kIkhbI ab ab ab ab ab cd abHe�2jio|i ppk||�I��X�����D hb oiImb oiImb iflkkkb ghplkkkb ib 9;��2��D� �n� hb ihkb olffkb pmolkkkIkkb ijqimw}wt}zyd ojjlfhkIkkb wtr~wtrvy{yyd ilfpilfhkIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2johpk mjp|o�I��X�����D hb fgIfb fgIfb iplkkkb ilkiilfkkb ib 9;��2��D� �n� hb ijkb olffkb giplkkkIkkb ifqhkwzxt}yyd p||lokkIkkb wt~}rtwyy{yyd ilpjflikkIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ohmh iimik�I��X�����D hb f|Ihb f|Ihb iflkkkb pgmlkkkb ib 9;��2��D� �n� hb gob olffkb ohmlmkkIkkb ifqhkwvrt~syd fk|lkjkIkkb wtxywty}y{yyd il|kilkjkIkkb abI ab ab ab ab ab cd ab�����������������������
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	�� ;�W�����I Ha�2bccb defg�I��X�����D dh bh iIfh bfiIfh bijfffh bjieijfffh bh 9;��2��D� �k� dh bcih ljiifh mmnjdifIffh cfoifppqrsqtu nndjbdiIffh qrvswrsqtxvvu djfbejbdiIffh fIfdhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2lcfe bbeei�I��X�����D dh bh dfIfh bdfIfh bijfffh bjmffjfffh bh 9;��2��D� �k� dh bdfh ljiifh emljfffIffh dfocfq{tr|vvu iifjdffIffh qr{tvrqvvxvvu djcifjdffIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2bcig dmbg�I�
2 dh ciIdh ciIdh bfjfffh cidjfffh bh 9;��2��D� �k� dh lfh ljiifh cgcjfffIffh nmoelq}|r~|vu gnjcdfIffh pp~r{qvxvvu nnljcdfIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2dcddb cgilg�I��X�����D dh imIgh imIgh nfjfffh djciljfffh bh 9;��2��D� �k� dh bfdh ljiifh llmjbffIffh cdoin{~vrwwpu cfejcdlIffh qr~~{r{q~xvvu djllcjcdlIffh fIfdhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2bmelb cddne�I��X�����D dh beIfh beIfh bijfffh diijfffh bh 9;�Y�� �k� dh glh ljeifh lnmjfffIffh bfobf~pr|vvu imcjdffIffh |{|rqvvxvvu mcmjdffIffh yhHa�2dffgg cnffd�I��X�����D dh iIlh iIlh bijfffh mnjfffh bh � ����aI �k� yh yh yh |prvvvxvvu mnjfffIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhHa�2cggce efimn�I��X�����D dh dcIeh dcIeh bdjfffh dmnjnffh bh 9;�Y�� �k� dh nmh ljeifh cdnjfffIffh dbocdsv{r~|vu ddfjcdfIffh tvprwqvxvvu ifnjedfIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2ibfnd gildl�I��X�����D dh nbIbh nbIbh bijfffh lbljiffh bh 9;��2��D� �k� dh nmh ljiifh cbnjnffIffh ioi strwqvu dgmjlmfIffh }strs|vxvvu gbijbmfIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhHa�2igcei bdfdll�I��X�����D dh bh bffIfh djlffh dlfjfffh bh 9;��2��D� �k� dh mfh ljiifh idnjfffIffh lol {srppvu ngdjilfIffh wtqrt~vxvvu eidjilfIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2nlnei mngmm�I��X�����D dh ifIch ifIch bijfffh einjiffh bh 9;��2��D� �k� dh bdfh ljiifh emljfffIffh beodns||r~pvu igejclfIffh sr{tsr|~vxvvu bjcibjmlfIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2nnmil mdmfc�I��X�����D dh ldIgh ldIgh bdjfffh einjmffh bh 9;�Y�� �k� dh blmh ljeifh bjbcnjfffIffh beodnqwqrs~vu mlbjmnfIffh sr~s~r~pvxvvu bjlbljlnfIffh fIfdhI yh yh yh yh yh zu yhHa�2nbcnm ennbd�I��X�����D dh biIlh biIlh bljiffh diejnffh bh 9;�Y�� �k� dh bbdh ljeifh eiljfffIffh dfocfqq~r|vvu idgjdffIffh w|~r~vvxvvu emljlffIffh yhI yh yh yh yh yh zu yhI Ha�2bffeg nemlc�I9��8;� dh blIfh blIfh bdjfffh bgdjfffh bh 9;�Y�� �k� dh bbdh ljeifh eiljfffIffh bnobms{~rv|vu lbgjgdfIffh |ssr}qvxvvu mbbjgdfIffh fIfdhI yh yh yh yh yh zu yh�����������������������
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	�� ;�W�����Ha�2bcdef fdcggh�I��X�����D di ghIji ghIji fckccci ghjkccci fi 9;�Y�� �l� di mmi bkjeci enhkcccIcci bob pqrstuv eemkgbcIcci wuqrpsuxuuv ncekgbcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2hcbmm jdcjj�I��X�����D di ddIei ddIei fdkccci djckccci fi 9;�Y�� �l� di fcmi bkjeci jdnkcccIcci gnobmtwqr{|uv dggkdmcIcci qupr|}uxuuv ecgkdmcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2fedbh dbghf�I��X�����D di fdIgi fdIgi fekccci fmhkecci fi 9;�Y�� �l� di nbi bkjeci bhmkcccIcci mom q~r}tuv enbkfbcIcci {}urssuxuuv jmckbbcIcci cIcdiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2ecjmd nedgb�I��X�����D di hdIei hdIei fekccci bgjkecci fi 9;��2��D� �l� di hmi bkeeci gfhkhccIcci fhofmqsrqw|v dejkmcmIcci }wqrpu}xuuv mnekgcmIcci cIcdiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2eghfd fcfhjd�I��X�����D di bnIdi bnIdi fdkccci mgckhcci fi 9;��2��D� �l� di jci bkeeci hemkeccIcci fdofhstr~wuv gnhkgfcIcci ~r||tr{~uxuuv fkddhkjfcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2hchj bhjj�I��X�����D di bcIni bcIni fekccci nfgkecci fi 9;��2��D� �l� di ffni bkeeci jjnkhecIcci deohcp~~r{}uv hbjkbjcIcci ~rp}~r~{uxuuv fkgmfkfjcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2efcnf nebcg�I��X�����D di egIgi egIgi fekccci jnnkecci fi 9;��2��D� �l� di hmi bkeeci gfhkhccIcci fcofcp~rttuv dmdknbcIcci ~ru}|rtsuxuuv fkcmdkhbcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiyi zv zvI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2eedbh fcebhc�I��X�����D gjIei gjIei fekccci ebdkecci fi 9;��2��D� �l� di nbi bkeeci bdmkmccIcci fdofh}}rup|v ehckjbmIcci ~r~upr|s}xuuv fkfcgkdbmIcci cIcdiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2gfjbd eehem�I��X�����D di ecIgi ecIgi mkccci hcdkhcci fi 9;��2��D� �l� di bgi bkeeci hfdkbecIcci dfogd~p|rut}v dmckbcdIcci s}pruu|xuuv bmgkccdIcci yiI Ha�2gfnhg ejfec�I��X�����D di efIhi efIhi mkccci hffkdcci � ����aI yi yi yi t~~r|uuxuuv hffkdccIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2efdhd nbchf�I��X�����D di ndImi ndImi fmkecci fkjfbkmcci fi 9;��2��D� �l� di fbci bkeeci fkchmkcccIcci fgofb~s{rs}uv mmckgdcIcci |rqw{r~|uxuuv dkenjkfdcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yiI Ha�2gccjf edejf�I��X�����D di fmIci fmIci fkccci fmkccci fi 9;�Y�� �l� di nbi bkjeci bhmkcccIcci fdofhwur{|uv eejkdmcIcci q{qr|}uxuuv ejekdmcIcci yiI yi yi yi yi yi zv yi�����������������������
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	�� ;�W�����I Ha�2bbcde ddfgd�I��X�����D hi hjIki hjIki cjlmmmi feblmmmi ci 9;�Y�� �n� hi gki kldjmi kbelmmmImmi chocbpqrstqu jjdlhemImmi pvwrtxqyqqu gbclhemImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziHa�2cemdj cmhhbk�I9��8;� hi ecIbi ecIbi klmmmi beelbmmi ci 9;��2��D� �n� hi cemi kljjmi clcdglmmmImmi chocbw|}rq|qu clmcflgbmImmi wr}qtr~vqyqqu cljmhlfbmImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2bjdhe efgbf�I��X�����D hi kmImi kmImi hmlmmmi clhmmlmmmi ci 9;��2��D� �n� hi cbmi kljjmi gcdlmmmImmi ckohhtqwrsvqu dcjlhkmImmi wrpw}rt|qyqqu clgcjlhkmImmi mImhiI Ha�2bjdhd ebgbh�I��X�����D hi kmImi kmImi hmlmmmi clhmmlmmmi ci � ����aI �n� zi zi zi wrtqqrqqqyqqu clhmmlmmmImmi mImhiI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2cejj kbcj�I�
2 hi hhIei hhIei cjmlmmmi flbhmlmmmi ci �n�Y�� �n� hi fchi dljjmi hlfjjlkmmImmi ceohk|wtrv}|u cldbflcbbImmi }rw|~rwvvyqqu jlckflcbbImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziHa�2hmjdk fjmfc�I��X�����D hi cgImi cgImi elmmmi cjhlmmmi ci 9;�Y�� �n� hi bei kldjmi fhblmmmImmi hmofmpsrtqqu hhklemmImmi ~sxrxqqyqqu fdelemmImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziHa�2fkjjb khjdf�I��X�����D hi hmIfi hmIfi cjlmmmi fmbljmmi ci 9;�Y�� �n� hi cjhi kldjmi clmhklmmmImmi gog ptr~vqu gfflkkmImmi wrt~xrw|qyqqu clhfelckmImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2ckkbk edhgm�I9��8;� hi hcImi hcImi chlmmmi hjhlmmmi ci 9;�Y�� �n� hi bei kldjmi fhblmmmImmi ckohhswrtxqu hjhldhmImmi }qvrstqyqqu jmbldhmImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2bfmgd emmjc�I��X�����D hi hhIji hhIji chlmmmi hdmlmmmi ci 9;�Y�� �n� hi bei kldjmi fhblmmmImmi cgohepqrstqu hfflhemImmi }q~rtxqyqqu jmflhemImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2beddc eedgg�I��X�����D hi jkImi jkImi celmmmi clmmelmmmi ci 9;��2��D� �n� hi jki kljjmi fkklemmImmi ckohhxqr|p|u heklcmbImmi wrtpvrwqvyqqu clhgblcmbImmi ziI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2cjmfk dfhch�I9��8;� hi cgImi cgImi chlmmmi hhelmmmi ci 9;�Y�� �n� hi cchi kldjmi djklmmmImmi hmofmtt|rxqqu jhglhmmImmi s}srtqqyqqu djdlhmmImmi mImhiI zi zi zi zi zi {u ziHa�2jbfde cmbebe�I��X�����D hi ci kfIdi ckfIdi cjlmmmi hlbjjljmmi ci 9;��2��D� �n� hi fgmi kljjmi hljjbljmmImmi gog ttprpq}u hlfhbljgjImmi vrsxqrqp}yqqu bldemlmgjImmi mImhiHa�2jbfdg cmbebg�I��X�����D hi ci keIbi ckeIbi chlmmmi hlmhmlemmi ci � ����aI �n� zi zi zi trqtqrxqqyqqu hlmhmlemmImmi mImhiI zi zi zi zi zi {u ziI Ha�2cjmkj dfbjb�I9��8;� hi jeImi jeImi chlmmmi kgklmmmi ci 9;��2��D� �n� hi bei kljjmi fcblbmmImmi hmofmpvr~tqu hhmlmemImmi pw|rqxqyqqu gcklmemImmi zi�����������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghgi jjkljm�I��X�����D nb ilIob ilIob jnphhhb fnlpnhhb jb 9;��2��D� �q� nb jnob opffhb mnfplhhIhhb mrm sstuvwd kfgpnkoIhhb xtvyvtwzs{uud jpnmnpikoIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2ojhmn jnnnjl�I��X�����D nb jmIjb jmIjb jnphhhb njkpnhhb jb 9;�Y�� �q� nb jnob opkfhb mfhpfhhIhhb frf wvt|v|d mhkpgkfIhhb xtuv|txz|{uud jphnfpjkfIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fljjn jhhmgj�I��X�����D nb fjInb fjInb jfphhhb komphhhb jb 9;��2��D� �q� nb jihb opffhb gjkphhhIhhb jjrjnxxutuwud mhopgohIhhb xt|zwt}su{uud jpfkipgohIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2flhjl jhhmio�I��X�����D nb lkInb lkInb jfphhhb ffmphhhb jb 9;��2��D� �q� nb mib opffhb ffhpnhhIhhb jnrjizztuvyd iklpjknIhhb xtu~xtxzv{uud jphljpjknIhhb hIhnbI ab ab ab ab ab cd abI He�2fimih jhioon�I9��8;� nb kjInb kjInb nhphhhb jpiniphhhb jb 9;��2��D� �q� nb jihb opffhb gjkphhhIhhb nhrlhvz|txuud oijpghhIhhb vtus|t}uu{uud nphofpghhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ihmom kling�I��X�����D nb fjIjb fjIjb jnphhhb ojlpnhhb jb 9;��2��D� �q� nb ohb opffhb lglphhhIhhb jkrni}wt~vud ngmpomhIhhb }xxtyyu{uud gjjpmmhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fllhm jhfgng�I��X�����D nb mmIkb mmIkb nhphhhb jpkkiphhhb jb 9;��2��D� �q� nb jihb opffhb gjkphhhIhhb jjrjnxxutuwud mhopgohIhhb vt|yut}su{uud npfmhpgohIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ilifg mhkli�I��X�����D nb ffIhb ffIhb jfphhhb mnfphhhb jb 9;��2��D� �q� nb jjnb opffhb kllpohhIhhb jkrnixzstuswd ffkpfloIhhb xt~yvt|~s{uud jplmnpfloIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2jmjil jhljji�I9��8;� nb lfIjb lfIjb jfphhhb fnopfhhb jb 9;��2��D� �q� nb lob opffhb nlfpmhhIhhb jnrji~~tuxvd nhnpkmmIhhb zv}tvyy{uud kngpnmmIhhb hIhnbI ab ab ab ab ab cd abI ��Ilkh min �I��X�����D nb fhIhb fhIhb fhhb nfphhhb jb 9;��2��D� �q� nb imb opffhb ljipihhIhhb norinx~vtuwyd jmnplfnIhhb vuzt~|v{uud nhkplfnIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2nnilo lmjhh�I��X�����D nb joIjb joIjb jfphhhb nijpfhhb jb 9;�Y�� �q� nb gob opkfhb oimphhhIhhb ljrfn~~st}sud ljjphihIhhb ||vt|wu{uud ffnpfihIhhb hIhnbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fifkl jhfnhh�I��X�����D nb gjIlb gjIlb jnphhhb jphgfpohhb jb 9;��2��D� �q� nb jmhb opffhb jpjkgphhhIhhb mrm }wt~vud jphmipomhIhhb vtxyutvyu{uud npjmhpnmhIhhb abI ab ab ab ab ab cd ab�����������������������
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	�� ;�W�����I Ha�2bcdef gfghf�I9��8;� hi bi bddIdi gjdddi gddjdddi ki ki ki lmmnmmmommp gddjdddIddi dIediI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2rbbfc srcse�I��X�����D fi hcIbi hcIbi brjdddi csbjrddi bi 9;��2��D� �t� fi eci cjrrdi ferjgddIddi bhubgvwnvvvp bsejercIddi llvnlxyommp gghjgrcIddi dIdfiI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2rhzsr bdrdbr�I��X�����D fi bsIdi bsIdi bgjdddi ehfjdddi bi �t�Y�� �t� fi hgi rdIddi zjrrdi ecfjhddIddi bbubfv{nvllp ebgjsbfIddi hgsjsbfi hgsjsbfIddi kiI ki ki fi �t�Y�� �t� ei hgi rdIddi zjrrdi ecfjhddIddi bbubfv{nvllp ebgjsbfIddi hgsjsbfi hgsjsbfIddi dIediI ki ki ki ki ki qp kiHa�2bgdeh bdbrfr�I9��8;� fi fbIdi fbIdi bsjrddi hdsjrddi bi �t�Y�� �t� fi bhhi zjrrdi bjdgzjfddIddi bfubh|xwnwmlp sehjssfIddi |n{vvnv}wommp bjehhjhsfIddi dIdfiHa�2bgdgh bdfrfd�I9��8;� fi hIri hIri bdjdddi hrjdddi bi � ����aI �t� ki ki ki vxnmmmommp hrjdddIddi dIdfiI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2bfbze fbscc�I��X�����D fi fcIfi fcIfi hdjdddi bjdhgjdddi bi 9;��2��D� �t� fi hdi cjrrdi fcfjdddIddi bcuffx~nyvmp fdhjecdIddi |nwxwn{ymommp bjfrfjecdIddi kiI ki ki ki ki ki qp kiHa�2ebghc rhsse�I��X�����D fi bgIci bgIci bfjdddi ffejfddi bi 9;�Y�� �t� fi brdi cjzrdi bjdbfjrddIddi cuc ymn~xmp srbjzrdIddi |n|~vn}xmommp bjbzhjsrdIddi kiI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2hhgee gfrcg�I��X�����D fi fhIdi fhIdi bfjdddi fggjdddi bi 9;�Y�� �t� fi rhi cjzrdi echjrddIddi bgufc}vn~~mp fcsjzedIddi xx~n~{mommp rrzjzedIddi dIdfiI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2srdc fhzdz�I9��8;� fi fhIdi fhIdi bdjdddi fhdjdddi bi 9;�Y�� �t� fi bbfi cjzrdi zrcjdddIddi rur {~nlmmp zbgjfddIddi }xlnwmmommp srgjfddIddi kiI ki ki ki ki ki qp kiHa�2rcghc bdshsh�I��X�����D fi rsIri rsIri bfjdddi zbhjdddi bi 9;��2��D� �t� fi cei cjrrdi hbfjcrdIddi sus {~n|{}p ezrjrbbIrdi |nml}nx||oxmp bjdgsjrbbIrdi dIdfiI ki ki ki ki ki qp kiI Ha�2hsfbz sdzer�I��X�����D fi bsIri bsIri brjdddi fsfjrddi bi 9;�Y�� �t� fi sci cjzrdi chgjdddIddi bhubg||ynyvmp rebjecdIddi lw{nlymommp gfejgcdIddi kiI ki ki ki ki ki qp kiHa�2fdzdb erbrc�I��X�����D fi fbIdi fbIdi gjdddi bcgjdddi bi 9;�Y�� �t� fi hdi cjzrdi fzdjdddIddi fhueg|mwnymmp bczjhddIddi {{xnvmmommp eerjhddIddi dIdfiHa�2fdcss erbrh�I��X�����D fi fgIdi fgIdi gjdddi ffhjdddi bi 9;�Y�� �t� fi hdi cjzrdi fzdjdddIddi fhueg|mwnymmp bczjhddIddi {}|nvmmommp esbjhddIddi kiI ki ki ki ki ki qp ki�����������������������



�����������	
�� ����
������������
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1���� ��	�����78�7����9
� :7; �34��3 ���1�3 ���1� �<0=>!?#�@A*= #*@BCA '�<0=>!?#�@A*= ��2�������3 ���1� �3 ���1� �D8��12�34� ��1��3
	�� ;� ���E2; �9 �8�� �FDG 6��3 �HD7 � I�I ����� ���21� JKL#MNOAP@L0=>@&QRC)SJK@�O�T � :7;������ I�I��1��3
	�� ;�H �� �������������
������� D���;� ����;�����DE ��� � U9�V U9�V KL#'MNOAT 3 �HD7�GU9�V U9�V U3�V U9�V U9�V U9�V 6���U9�VU ;�DV�����������3 ��6����21� ��;�� �W �
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	�� ;�W�����I Ha�2bcdef bgbgh�I��X�����D bi ecIji ecIji dklkkki ecjlkkki di 9;��2��D� �m� bi gki cljjki bcblkkkIkki dnodcpqrstuv bbklkhkIkki swxruwuyuuv fhjlkhkIkki ziI Ha�2nbnhg jjfgb�I��X�����D di eeIci eeIci dblkkki fndlbkki zi zi zi s{qrtuuyuuv fndlbkkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2bednj gecdg�I��X�����D bi bbIdi bbIdi bklkkki ggblkkki di 9;�Y�� �m� bi dcki clejki dlkhklkkkIkki bhogcps}rwuuv jhnlbkkIkki qrutxrtuuyuuv dlkbjlbkkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2gcgdf hjgnf�I��X�����D bi dhIki dhIki dhlkkki nbglkkki di 9;�Y�� �m� bi hki clejki jgklkkkIkki dgodhs~rtuuv ggblhkkIkki ~}}rwuuyuuv ecclhkkIkki kIkbiI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2nnkbc jchhg�I��X�����D bi dfIji dfIji djlkkki bfbljkki di 9;�Y�� �m� bi fci clejki cghlkkkIkki bbongttur{tuv gbelchkIkki ~turqwuyuuv ebkldhkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziHa�2dfjhj nncnb�I��X�����D bi bjIdi bjIdi djlkkki necljkki di 9;�Y�� �m� bi fci clejki cghlkkkIkki gboegp~srxtuv dchlghkIkki xpprswuyuuv jgglfhkIkki kIkbiI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2ndjdc jggkk�I��X�����D bi bnIbi bnIbi dhljkki gbflbkki di 9;�Y�� �m� bi hki clejki jgklkkkIkki fof pwr}uuv gfdlgkkIkki stur}uuyuuv fbklckkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2bgcfg gbbng�I��X�����D bi deIgi deIgi bnljkki gkhlfkki di 9;�Y�� �m� bi dnci clejki fdhlkkkIkki nkojkpxsruuuv gjflkkkIkki w}~rsuuyuuv hcelfkkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2dfhce nnekc�I��X�����D bi dhIni dhIni djlkkki begljkki di 9;�Y�� �m� bi fci clejki cghlkkkIkki dbodgsur~tuv jjelbhkIkki w{qr~wuyuuv hndlehkIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziHa�2jefnb ddnfhn�I��X�����D bi bdIni bdIni dklkkki bdnlkkki di 9;�Y�� �m� bi fci cljjki cbhlhkkIkki coc {~r~twv jfdlkebIkki wupru~tyuuv hkglkebIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziHa�2nkge bbkng�I�
2 bi deIji deIji bklkkki njklkkki di 9;�Y�� �m� bi dbhi clejki hcglkkkIkki dnodcq{wrtpuv ebjleckIkki qru~xr~}uyuuv dlkejleckIkki ziI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2nhchb cjcjc�I��X�����D bi bhIci bhIci djlkkki gbflkkki di 9;�Y�� �m� bi fci clejki cghlkkkIkki bdonbtu~r{}uv ggklcgkIkki w}sr}puyuuv hcflcgkIkki kIkbiI zi zi zi zi zi |v ziI Ha�2hhkf gdknc�I9��8;� bi gnIbi gnIbi clkkki bjflbkki di 9;��2��D� �m� bi dkdi cljjki ccgldekIkki joj {{rtusv cnklfcdIjki wsurq}qyxuv hfkldcdIjki kIkbiI zi zi zi zi zi |v zi������������������������
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2 fb miInb miInb fklkkkb ooflkkkb jb 9;��2��D� �{� fb jfkb nlggkb oinlkkkIkkb mopnh~ustu|ud fiflwnkIkkb rtu~|tyquzuud jlkghlwnkIkkb ab������������������������
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2 lb igIob igIob lonooob jponooob ib �q�Y�� �q� lb kpb mnffob mlhngooIoob jlrfhztyuzt|d jjjnhogIoob vtzuw~x}~~d pkjnhogIoob oIolbI ab ab ab ab ab cd abI He�2kikj imkli�I��X�����D lb ihIob ihIob jonooob hlonooob ib �q�Y�� �q� lb iogb mnffob gifnhooIoob ihrigywvuss|d ppgnplgIoob yu~xxuv|x}~~d inoggnplgIoob abI ab ab ab ab ab cd abHe�2ikfo jfjk�I��X�����D lb foImb foImb ifnooob mponfoob ib 9;��2��D� �q� lb gob pnffob flhnoooIoob hlrmhzxsusv~d ijpnlhoIoob xtvusw~}~~d gkpnmhoIoob abHe�2ipfi jfho�I��X�����D lb flIob flIob ifnooob mgonooob � ����eI ab ab ab sx~u~~~}~~d mgonoooIoob abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jfhom plpli�I��X�����D lb ifIpb ifIpb ionooob ifpnooob ib 9;�Y�� �q� lb kpb pnmfob phgnoooIoob ljrjp|zzu|x~d hihnmloIoob {s~us|~}~~d fmonmloIoob abI He�2jfhif plpjm�I��X�����D lb mIlb mIlb ionooob mlnooob � ����eI ab ab ab s|u~~~}~~d mlnoooIoob abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fklil iifkol�I��X�����D lb hoIob hoIob ilnooob hgonooob ib 9;��2��D� �q� lb iohb pnffob pginlooIoob krk vyuz~xd pikngklIoob yu~ttuxt|}~~d inokkngklIoob oIolbI ab ab ab ab ab cd abHe�2jjkki fkklh�I��X�����D lb jiIkb jiIkb ilnooob jglngoob ib 9;�Y�� �q� lb kpb pnffob plgngooIoob lkrhgz~yux|wd jlpnkmpIoob s~tussv}~~d moknmmpIoob ab������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abI He�2fghij kkhlk�I��X�����D ib mlInb mlInb inonnnb knnonnnb gb 9;��2��D� �p� ib qfb jollnb llnoinnInnb inrmnstuvwtwd mqlogfnInnb svwxuvsywzwwd gonqlogfnInnb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2mnfgn lfjjj�I��X�����D ib fnIgb fnIgb glonnnb jngolnnb gb 9;��2��D� �p� ib fnb jollnb ijionnnInnb gmrgjysv{|wd iinonqnInnb x|svuxwzwwd qigolqnInnb nInibI ab ab ab ab ab cd abI He�2fingh kkhnk�I��X�����D ib mmIhb mmIhb glonnnb lnqolnnb gb 9;��2��D� �p� ib jjb jollnb fmiomnnInnb qrq }yvuxyd mhkokgjInnb {wtv|stzwwd hnjoigjInnb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2gkmgj hmgkf�I9��8;� ib inIgb inIgb gnonnnb ingonnnb gb 9;�Y�� �p� ib fqb joklnb mifonnnInnb qrq |uv{|wd ihqonqnInnb y{{vwxwzwwd fhhonqnInnb nInibI ab ab ab ab ab cd abI He�2flnn inklg�I9��8;� ib ggInb ggInb gfonnnb glfonnnb gb �p�Y�� �p� ib qnb kollnb jnfonnnInnb mlrjn}t|vywwd ifgojnnInnb }{uvtwwzwwd mhlojnnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2lljjg gnkjqh�I��X�����D ib jfIib jfIib glonnnb hjmonnnb gb 9;��2��D� �p� ib kib jollnb fkgojnnInnb gnrgny~vstwd fifoffnInnb sv}x~vyywzwwd gomqkoffnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2illnf fmjlg�I��X�����D ib fgInb fgInb gionnnb fhionnnb gb 9;�Y�� �p� ib hjb joklnb jfqonnnInnb mnrln}|yvwwwd mifonnnInnb xstvwwwzwwd qgjonnnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2gjhqf mnjqh�I��X�����D ib gkIjb gkIjb glonnnb ijfonnnb gb 9;�Y�� �p� ib ggkb joklnb kqhoklnInnb gmrgjs|tv}twd jjmomhnInnb {|~v}{wzwwd hikomhnInnb nInibI ab ab ab ab ab cd abI He�2mhkgi knihi�I��X�����D ib gjIib gjIib glonnnb ifmonnnb gb 9;�Y�� �p� ib qnb joklnb lfnonnnInnb igrmis~|vxwwd mjkoinnInnb tswv|wwzwwd jgnoinnInnb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2qmjl fnigj�I9��8;� ib iqIjb iqIjb gionnnb mfmoinnb gb 9;��2��D� �p� ib fhb jollnb minohlnInnb girgfyyv{}}d ikjongkInnb ts{v|s~zwwd jghoigkInnb abI He�2qmjj fnigk�I9��8;� ib iqIlb iqIlb gionnnb mfionnnb � ����eI ab ab ab }y|vwwwzwwd mfionnnInnb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2glmnj kkkmi�I9��8;� ib igIlb igIlb gionnnb ilqonnnb gb 9;�Y�� �p� ib fqb joklnb mifonnnInnb qrq |uv{|wd ihqonqnInnb uutvwxwzwwd lljonqnInnb nInibI ab ab ab ab ab cd abHe�2iknm ggning�I9�:9E�; ib fkIlb fkIlb gnonnnb fklonnnb gb 9;��2��D� �p� ib jib jollnb fnmofqnInnb jrj |yv|w{d mkhoikgIinb xuyv|~sz|wd qlfoikgIinb nInib������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghij kklmnl�I��X�����D jb nlIfb nlIfb kjohhhb fjjohhhb kb 9;��2��D� �p� jb qhb moffhb nfgofhhIhhb grg stutvwd njkogjhIhhb xysuvzw{wwd inlogjhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fiqhm kkqfqk�I��X�����D jb nhIhb nhIhb kjohhhb nghohhhb kb 9;��2��D� �p� jb khnb moffhb mgkojhhIhhb grg |yuyxtd mjmoqhnIhhb }u}wtu~wy{wwd kokhmoqhnIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jfmnj nlqgj�I��X�����D jb kiIfb kiIfb khohhhb kifohhhb kb 9;�Y�� �p� jb imb moqfhb mngohhhIhhb jlrlmzssuzvwd nknoqjhIhhb twxu~zw{wwd mhioqjhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jqjk knkmh�I�
2 jb jhIkb jhIkb jhohhhb nhjohhhb kb �p�Y�� �p� jb kjgb qoffhb immonhhIhhb jlrlmsy~uxwyd mkgonimIhhb }uwzwuyxt{wwd kohjhonimIhhb hIhjbI ab ab ab ab ab cd abHe�2njqmn ghmgk�I��X�����D jb kqIhb kqIhb lhohhhb fkhohhhb kb �p�Y�� �p� jb ghb qoffhb mhnohhhIhhb kirjg}txu}zwd nlnogghIhhb xyyuvvw{wwd innogghIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2nkihq qqijm�I��X�����D jb liIib liIib jhohhhb qigohhhb kb �p�Y�� �p� jb gnb qoffhb mlnojhhIhhb khrkhtsuyzwd fqhoqghIhhb }ustvu~vw{wwd kolmgoqghIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2jlmgi nhgnm�I��X�����D jb knIhb knIhb kfohhhb jkhohhhb kb 9;�Y�� �p� jb imb moqfhb mngohhhIhhb kgrjm}tvuyvwd nqiofjhIhhb tvxu|zw{wwd mgiofjhIhhb hIhjbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fjjjj khhjim�I��X�����D jb nfImb nfImb kjohhhb fnqojhhb kb 9;�Y�� �p� jb mnb moqfhb nljohhhIhhb kjrkntwuyvwd lqkofjhIhhb x}vu~zw{wwd ikgoqjhIhhb hIhjbI ab ab ab ab ab cd abI He�2niinn ijhgm�I��X�����D jb niIgb niIgb kfohhhb qnqohhhb kb 9;��2��D� �p� jb lmb moffhb jlfoghhIhhb kfrjhy~u}twd kggomnhIhhb xs|utyw{wwd ilfomnhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fmljl khglgq�I��X�����D jb nIqb nIqb kgohhhb gnomhhb ab ab ab vyutww{wwd gnomhhIhhb abHe�2fmnjg khgnlm�I��X�����D jb knIgb knIgb kgohhhb jmmonhhb kb 9;�Y�� �p� jb imb moqfhb mngohhhIhhb frf szuywwd mkfomhhIhhb vvzuwww{wwd ggjohhhIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2knjnh jinjn�I��X�����D jb jnIqb jnIqb kfohhhb lqhofhhb kb 9;�Y�� �p� jb kfhb moqfhb kohkjofhhIhhb iri x}u}z|d ijkolqfIhhb }uzx}uv~|{wwd kojikogqfIhhb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2kgqh lnfg�I��X�����D jb nnIhb nnIhb kfohhhb mmhohhhb kb 9;��2��D� �p� jb jihb moffhb kogiiofhhIhhb ngrqm}uyysutzwd nffogghIhhb }u}}|uvvw{wwd kokkfogghIhhb ab������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghij hklkm�I��X�����D gb noInb noInb nkpkkkb nonpkkkb nb 9;�Y�� �q� gb ifb ipjjkb fnlpgkkIkkb nhrgistuvwwxd mnkpgkhIkkb yusvxtuzttd fhnpgkhIkkb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2lmii gfoon�I9��8;� gb gnIgb gnIgb ngpkkkb gjfpfkkb nb 9;�Y�� �q� gb ngkb ipojkb hnkpkkkIkkb jrj ytv{ttd oilpjkkIkkb svtx|vwttzttd npkgmplkkIkkb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2nkiij jknli�I9��8;� gb ggIob ggIob nfpjkkb mglpnjkb nb 9;�Y�� �q� gb mmb ipojkb gnlpmojIkkb lrl swv}yyd nllpimnIgjb {xuv}uszx{d jghpohnIgjb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2nffjn ihfng�I9��8;� gb mkIkb mkIkb ngpkkkb mikpkkkb nb 9;�Y�� �q� gb njib ipojkb npkjmpkkkIkkb ngrnfsy}vyxtd lkjpjhkIkkb svx~{v{utzttd npgijpjhkIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2fnngm ofnkk�I��X�����D gb lnIgb lnIgb ngpkkkb npklfpfkkb nb 9;��2��D� �q� gb ihb ipjjkb ffgpngjIkkb hrh |{v|}td fkipojjIkkb sv{tsvs{{zttd npjknpnjjIkkb abI ab ab ab ab ab cd ab��Imgn imj �I9��8;� gb njIkb njIkb jkkb opjkkb nb �;��Y�� E�; gb gfb ipijkb njlpikkIkkb gkrmky}vuutd nnnpogkIkkb sswvxxtzttd nnlpggkIkkb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2ngiii jljii�I9��8;� gb noIob noIob nfpjkkb gjipijkb nb 9;�Y�� �q� gb jfb ipojkb mifpjkkIkkb jrj suvxx{d mfipgojIkkb ~txvwx{zttd ikgplgjIkkb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2jhonh nnfhgl�I��X�����D gb mnIkb mnIkb ipkkkb nhipkkkb nb 9;��2��D� �q� gb mjb ipjjkb gglpgjkIkkb hrh suv|ytd gnkplnkIkkb |w~vwstzttd mliplnkIkkb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2golol fohhn�I��X�����D gb lmIfb lmIfb ngpkkkb npngkphkkb nb 9;��2��D� �q� gb okb ipjjkb fjhpjkkIkkb gnrmgsy~v}xtd mnnpohkIkkb svy|xv{utzttd npfmgpjhkIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2ijlh mmlif�I9��8;� gb njIjb njIjb ngpkkkb nhipkkkb nb 9;��2��D� �q� gb nknb ipjjkb iifpnokIkkb njrgks|xvu|yd jmnpmmiIkkb }s}v||~zttd onopmmiIkkb abI ab ab ab ab ab cd abI He�2mhnmn iihkn�I��X�����D gb gfInb gfInb ngpkkkb ghlpgkkb nb 9;�Y�� �q� gb ikb ipojkb fkjpkkkIkkb gnrmgsxwv~ttd gojpfkkIkkb {~yv~ttzttd jifpikkIkkb kIkgbI ab ab ab ab ab cd abI He�2gnjll miikn�I��X�����D gb lIjb lIjb njpkkkb nfgpjkkb nb 9;�Y�� �q� gb ngkb ipojkb hnkpkkkIkkb njrgks~xvtttd ifhpkkkIkkb }wtv{ttzttd olkpjkkIkkb kIkgbI He�2gnikn miikj�I��X�����D gb lIjb lIjb njpkkkb nfgpjkkb � ����eI ab ab ab syxv{ttzttd nfgpjkkIkkb kIkgb������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghi jkkhl�I9��8;� gb gIhb gIhb himiiib ghmiiib hb 9;�Y�� �n� gb opb qmopib piqmgpiIiib hfrgqstsuvwxd jolmqgpIiib tyxuvwxz{{d jkpmqgpIiib abHe�2hgjqf pokpl�I9��8;� gb hoIfb hoIfb himiiib hofmiiib � ����eI ab ab ab s|}u{{{z{{d hofmiiiIiib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2fglq liiko�I9��8;� gb jqIgb jqIgb hpmiiib pljmiiib hb 9;��2��D� �n� gb qib qmppib jklmkqpIiib frf tsuxy|d jqjmjqoIfib y{vutv|z}{d kiqmjqoIfib abI He�2fglo liikf�I9��8;� gb jpIqb jpIqb hpmiiib pjlmiiib ab ab ab xt~u{{{z{{d pjlmiiiIiib abI He�2fglf liikk�I9��8;� gb jpIib jpIib hpmiiib pgpmiiib ab ab ab xwxu{{{z{{d pgpmiiiIiib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2hjgjg qhool�I9��8;� gb giIjb giIjb hpmiiib jilmpiib hb 9;�Y�� �n� gb pkb qmopib jklmfopIiib gprlisx|uyx{d gjqmkgpIiib x~su~wxz{{d plhmlgpIiib abI ab ab ab ab ab cd ab��Ijp hpgh�I��X�����D gb ggIib ggIib piib hhmiiib hb 9;�Y�� �n� gb qfb qmopib lppmqgpIiib glrjfs|tust}d gfgmlfoIpib wytu~}|zx{d gkjmlfoIpib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2qiqjf hghilf�I��X�����D gb phIgb phIgb hpmiiib oqfmiiib hb 9;��2��D� �n� gb hqib qmppib hmilfmiiiIiib prp xwu~{{d kkpmqiiIiib su|vtuv{{z{{d hmoqjmqiiIiib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2pioko kpghk�I��X�����D gb llIlb llIlb hpmiiib qqqmiiib hb 9;��2��D� �n� gb ogb qmppib lohmqiiIiib hlrhf}~u}}}d jfqmohgIiib su{xwu|swz{{d hmipgmohgIiib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2gijph jlqoj�I��X�����D gb glIhb glIhb hpmiiib jqhmpiib hb 9;�Y�� �n� gb hllb qmopib kogmiiiIiib qrq x}utw{d khjmqfiIiib suw|xus}{z{{d hmgopmhfiIiib abI ab ab ab ab ab cd abI He�2hoij jjpkk�I�
2 gb glIpb glIpb limiiib kfimiiib hb �;��Y�� E�; gb pfb qmqpib jffmjqiIiib horglytuw{vd gkpmhpjIqib suw|xusxtzv{d hmgopmhpjIqib iIigbI He�2hhjhl giflo�I��X����D lb piIgb piIgb qmiiib jihmgiib ab ab ab t{suw{{z{{d jihmgiiIiib iIjibI He�2hhjhp giflf�I��X����D lb piIgb piIgb qmiiib jihmgiib ab ab ab t{suw{{z{{d jihmgiiIiib iIjibI He�2hhjhg giflp�I��X����D lb piIgb piIgb qmiiib jihmgiib ab ab ab t{suw{{z{{d jihmgiiIiib iIjibI He�2hhjhj giflq�I��X����D lb piIgb piIgb qmiiib jihmgiib ab ab ab t{suw{{z{{d jihmgiiIiib iIjibI He�2hhjgg gifpp�I��X����D lb piIhb piIhb qmiiib jiimqiib ab ab ab t{{uv{{z{{d jiimqiiIiib iIjibI He�2hhjgj gifpq�I��X����D lb piIhb piIhb qmiiib jiimqiib ab ab ab t{{uv{{z{{d jiimqiiIiib iIjib������������������������
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	�� ;�W�����I Ha�2bbcde dfghi�I��X����D ej hfIdj hfIdj klfffj cfbldffj mj mj mj nopqroosoot cfbldffIffj fIcfjI Ha�2bbcdh dfghg�I��X����D ej hfIcj hfIcj klfffj cfblgffj mj mj mj nopquoosoot cfblgffIffj fIcfjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2biegc whhbc�I9��8;� dj bj ddIkj bddIkj bhlfffj blgcwlfffj bj 9;��2��D� �x� dj edj klhhfj dihlbffIffj beybgz{q|put ddhlhgdIffj rqo}zq|ursoot dlfkelhgdIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2hcwfb bfcbhh�I��X�����D dj ciIhj ciIhj bdlfffj ehflfffj bj 9;�Y�� �x� dj bfgj klihfj idwlfffIffj bbybdu~qzuot keblhdfIffj pqo{pq|rosoot blfwblhdfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjHa�2hihdg bbbiec�I��X�����D dj ccIbj ccIbj dflfffj kkdlfffj bj 9;��2��D� �x� dj kfj klhhfj cwclfffIffj wyw n|qn~ot chilkcfIffj pqop{q}nosoot blfbwlkcfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2bdeei hwcei�I9��8;� dj biIwj biIwj belhffj dhwlhhfj bj 9;�Y�� �x� dj wkj klihfj keglfffIffj hyh nrqzoot kbhlkffIffj u~|qp|osoot gihlbhfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjHa�2ebbkw icwgc�I��X�����D dj hcIfj hcIfj bdlfffj kcklfffj bj 9;�Y�� �x� dj egj klihfj cdelfffIffj bdybez|qn}ot diglkefIffj {pzq}zosoot wbelkefIffj fIfdjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2ddgwf ebdde�I��X�����D dj bj bkIkj bbkIkj bblfffj bldgdlkffj bj 9;��2��D� �x� dj khj klhhfj edhlihfIffj cbyhdrrpqn{ot dfelckfIffj pqzu}q{}osoot blegklwkfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjHa�2deccd edkbd�I��X�����D dj bkIfj bkIfj bhlfffj deflfffj bj 9;�Y�� �x� dj gfj klihfj heflfffIffj dgyekrzuqzoot dwblkffIffj |npq}oosoot hcblkffIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjHa�2bigwh bfffib�I9��8;� dj kiIhj kiIhj bdlfffj gbflfffj bj 9;�Y�� �x� dj hkj klihfj ciglfffIffj bbybdz|qn}ot ccdlkefIffj pqpzrq}zosoot blbedlkefIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2bidhi wdfed�I9��8;� dj idIej idIej delhffj bliiclgffj bj 9;��2��D� �x� dj hkj klhhfj ckklgffIffj bcybk|uq}uut cfglbbdIffj rqoupq{prsoot dlfgblwbdIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjHa�2bwkcw bbhwgh�I9��8;� dj biIfj biIfj belhffj deklhffj bj �x�Y�� �x� dj bgfj ilhhfj blchwlfffIffj kyk upq|zot bldiilekfIffj pq|rnq{}osoot blhdclwkfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mjI Ha�2khif cckgk�I9��8;� dj biIgj biIgj bhlfffj dkilfffj bj 9;�Y�� �x� dj bbfj klihfj iedlhffIffj beybgpnnq}|ot kfglghfIffj u~|qu|osoot gihlghfIffj mjI mj mj mj mj mj vt mj������������������������
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	�� ;�W�����I Ha�2bcdcc ebfff�I��X�����D fg hfIig hfIig jbkcccg lihkbccg jg 9;��2��D� �m� fg nfg lkbbcg hnjklccIccg jhojdpqrppps idlknjfIccg truvtrvtvwuus jkcfjkfjfIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgHa�2jdcbn dnldb�I��X�����D fg iiIbg iiIbg jfkcccg hcfkcccg jg 9;�Y�� �m� fg hdg lknbcg ifhkcccIccg jbofczqrpuus fbekfccIccg zztrvuuwuus lljkfccIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2hjjbl nhcbe�I��X�����D fg jnIig jnIig jlkbccg fdbkhbcg jg 9;�Y�� �m� fg dcg lknbcg bhckcccIccg bob v{ruuus bjikcccIccg {|prq}uwuus nedkhbcIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2jlcld hhble�I��X����D fg bbIbg bbIbg dkcccg hhhkcccg jg 9;��2��D� �m� fg lcg lkbbcg ieikcccIccg jdofltuvrtpus feckdfcIccg {~qrpvuwuus nihkdfcIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgHa�2bnhjf jjjcbf�I��X�����D fg liIcg liIcg jckbccg lljkbccg jg 9;��2��D� �m� fg ncg lkbbcg hbdkbccIccg lol v{r}tus hickeecIccg tru|vrq|uwuus jkcefkhecIccg cIcfgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2hljdl dhefd�I��X�����D fg lbIbg lbIbg jbkcccg edfkbccg jg 9;��2��D� �m� fg blg lkbbcg illkdccIccg jnofhppru~vs fndknldIccg trvztrvzpwuus jkfljkfldIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2dlch hchbb�I9��8;� fg flIig flIig jbkcccg iehkbccg jg 9;��2��D� �m� fg big lkbbcg ihikdnbIccg eoe ~ur|q|s ijfkeflIfbg {u{rqvzwv}s ncnkhflIfbg xgI Ha�2dlcb hchbl�I9��8;� fg flIfg flIfg jbkcccg ieikcccg � ����aI xg xg xg ~|~ruuuwuus ieikcccIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2jilbl fldld�I��X�����D fg jeIdg jeIdg jbkcccg fenkcccg jg 9;�Y�� �m� fg jfcg lknbcg djckcccIccg ieold}}urpuus fbekfccIccg }}zrvuuwuus bblkfccIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2jhnhe lenlj�I9��8;� fg bfIjg bfIjg jfkcccg lfbkfccg jg 9;��2��D� �m� fg jflg lkbbcg dfbkiccIccg jlofftptr}zzs lhiknihIccg trvzpr|~qwuus jkfldkeihIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgI Ha�2flhnc hbbcc�I��X�����D fg feIjg feIjg nkcccg fciknccg jg 9;��2��D� �m� fg bdg lkbbcg inekeccIccg fjoiftvtr}zps fbdkiifIccg qzvru~vwuus hlfkcifIccg xgI xg xg xg xg xg ys xgHa�2idiln lnjei�I��X�����D fg fbIcg fbIcg jckcccg fbckcccg jg 9;�Y�� �m� fg jfcg lknbcg djckcccIccg eoe {vr|uus ninkjccIccg |p{rtuuwuus ednkjccIccg cIcfgI xg xg xg xg xg ys xg������������������������
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	�� ;�W�����Ha�2bcdce fccbb�I9��8;� eg bhIcg bhIcg bhicccg jekicccg bg 9;�Y�� �l� eg hcg dimfcg fkcicccIccg fnf opqrrrs fbjicccIccg tupqrrrvrrs hjmicccIccg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgI Ha�2bekkj fyjkj�I9��8;� eg bmIyg bmIyg bkifccg efyiffcg bg 9;�Y�� �l� eg ydg dimfcg dkhicccIccg bknbhzz{q{|rs fjbijdcIccg p}rq}zrvrrs myciybcIccg wgI wg wg wg wg wg xs wgI Ha�2ehfke kycyf�I��X�����D eg fcIeg fcIeg beicccg dceikccg bg 9;��2��D� �l� eg echg diffcg bijdeikccIccg ehnkd{o{qpr|s mjfidydIccg zquutqr}{vrrs bijjhicydIccg wgI wg wg wg wg wg xs wgI Ha�2ejjhh bccdc�I��X�����D eg fkIfg fkIfg beicccg dfkicccg bg 9;��2��D� �l� eg bfdg diffcg bicebihccIccg eknjhuttqot|s djjifbdIccg zqotpq~z{vrrs biehmifbdIccg wgI Ha�2jcjhd ffmcm�I��X�����D eg fkIfg fkIfg beicccg dfkicccg � ����aI wg wg wg {~|qrrrvrrs dfkicccIccg wgI wg wg wg wg wg xs wgHa�2bfbkm edebe�I��X�����D eg fcIeg fcIeg beicccg dceikccg bg 9;��2��D� �l� eg khg diffcg jbkikccIccg fnf z~qpors eyhidhcIccg }rzqrtrvrrs ycbichcIccg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgI Ha�2jcdmj febmy�I��X�����D eg ebImg ebImg beicccg edcikccg bg 9;�Y�� �l� eg fkg dimfcg jdkifccIccg eenjkzouq}urs ekcifmcIccg ~rrq}prvrrs fcciymcIccg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgHa�2fecjj ymyem�I��X�����D eg kkIhg kkIhg bficccg dmeicccg bg 9;��2��D� �l� eg ydg diffcg dehihccIccg bjnbdzrrq{rts fehibyeIccg zqorrqz}ovrrs bieccibyeIccg wgI wg wg wg wg wg xs wgHa�2ycmj kedkj�I9��8;� eg kyIbg kyIbg beicccg fhyieccg bg 9;��2��D� �l� eg bdhg diffcg bibccikccIccg bbnbezuoqr|ts ydhijfeIccg zq~~pq~~ovrrs biffmiffeIccg cIcegI Ha�2ycjb kedfd�I9��8;� eg jdIdg jdIdg beicccg kjyieccg bg � ����aI �l� wg wg wg |u}qorrvrrs kjyieccIccg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgHa�2mmmh bffey�I��X�����D eg fcIcg fcIcg bficccg mfcicccg bg 9;��2��D� �l� eg yhg diffcg dkciedeIfcg yny ~pq{o|s fheidjhIhhg zquuoq{utvtts bijjeidjhIhhg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgHa�2kjhdf hbkdk�I��X�����D eg eeIfg eeIfg hicccg bhcicccg bg 9;�Y�� �l� eg dcg dimfcg kcficccIccg bjnbd{|qtrrs jkcieccIccg ~orqorrvrrs fecieccIccg wgI wg wg wg wg wg xs wgHa�2jcbhm fedhm�I��X�����D eg bhIcg bhIcg bficccg emcicccg bg 9;�Y�� �l� eg khg dimfcg jekicccIccg hnh o~q}ors eyhichcIccg ~{tqrtrvrrs fdhichcIccg cIcegI wg wg wg wg wg xs wgHa�2hkmb kcjee�I9��8;� eg dcIbg dcIbg bficccg ycbifccg bg 9;��2��D� �l� eg bccg diffcg dfficccIccg yny ~tq}~rs fydicfcIccg zq|}pq~~rvrrs bikymiffcIccg wg������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghig jklig�I9��8;� gb fmInb fmInb fhojnnb gifonnnb fb 9;�Y�� �p� gb inb ioqjnb hnjonnnInnb girhgstuvsuud glhoknnInnb wxyvxuuzuud hkjoknnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2hlhhl mnjkj�I��X�����D gb qiIjb qiIjb gfojnnb foihhoqjnb fb 9;��2��D� �p� gb hgb iojjnb gqjofnnInnb fmrgitsvy{|d gnlojqhInnb sv}w}v~{wzuud fomhmolghInnb nIngbI ab ab ab ab ab cd abHe�2jhimk fnjlfi�I��X�����D gb ikInb ikInb fgonnnb mgmonnnb fb 9;��2��D� �p� gb mnb iojjnb jghonnnInnb krk wtvs|ud hqiomhnInnb sv~uwv}wuzuud folnhomhnInnb nIngbI ab ab ab ab ab cd abHe�2ffqin jiqkg�I9��8;� gb glIhb glIhb fgonnnb gmnomnnb fb 9;�Y�� �p� gb fhnb ioqjnb khjonnnInnb fnrfnxwvyuud mjnojnnInnb svs~sv~uuzuud foflfolnnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2flqki iijjj�I9��8;� gb fmIjb fmIjb fmonnnb lllonnnb fb 9;�Y�� �p� gb fhhb ioqjnb kqgonnnInnb gfrlg~ssvuwud iinokinInnb xx~vx|uzuud kklokinInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fmjik lfkij�I��X�����D gb gmIhb gmIhb hnonnnb foflionnnb fb �p�Y�� �p� gb fimb qojjnb fogimohnnInnb girhgy~{vt{}d qljoiqgInnb sv}tsv|t{zuud fomqfoiqgInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2lkim ilmn�I��X�����D gb ifIqb ifIqb fnonnnb ifqonnnb fb 9;��2��D� �p� gb lghb iojjnb gofggognnInnb hmrqisv|s{v}t{d jnkolgmInnb svs{|v~{}zuud fofgiolgmInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2mhg fjiq�I��X����D gb gnIjb gnIjb fjonnnb lnqojnnb fb 9;�Y�� �p� gb fgmb ioqjnb mihonnnInnb ffrfgsu~v|}ud qinolgnInnb svu|tv}{uzuud foniqomgnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2lijjl igjqg�I��X����D gb gnIjb gnIjb fjonnnb lnqojnnb fb 9;�Y�� �p� gb fhhb ioqjnb kqgonnnInnb gjrhn~}}v}uud jmlognnInnb }xuvtuuzuud mknoqnnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2lhfqk jmkii�I��X����D gb gjImb gjImb fjonnnb lmqonnnb fb 9;�Y�� �p� gb ffgb ioqjnb qjionnnInnb fmrgisx|vy|ud jjkohhnInnb xw|vwwuzuud khiohhnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2mnjf figin�I��X����D gb lnIqb lnIqb fiojnnb jniojjnb fb 9;�Y�� �p� gb kib ioqjnb ihmonnnInnb gnrlnsxwvwuud hjloinnInnb x|uvsyuzuud kinofjnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2gqggl hijgm�I��X����D gb gmIqb gmIqb fjonnnb hlnojnnb fb 9;�Y�� �p� gb fjgb ioqjnb fongionnnInnb gmrhiwtsvx|ud jjhonhnInnb x}wvywuzuud kmhojhnInnb abI ab ab ab ab ab cd ab������������������������
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	�� ;�W�����Ha�2bcdef degbd�I��X����D hi hhIji hhIji khlfffi hjhlcffi ki 9;�Y�� �m� hi nfi nljdfi cfdlfffIffi kjohcpqrsttu bfjlgffIffi vwtrsttxttu dgflhffIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2cnnfj gnkbc�I��X����D hi dgIei dgIei hcldffi klccblfdfi ki 9;��2��D� �m� hi nfi nlddfi beblfffIffi knohhw{r|{tu bfnldcfIffi }rq|prvptxttu kljceldefIffi fIfhiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2hennb dkgfh�I��X����D hi hkIki hkIki glfffi knglgffi ki 9;�Y�� �m� hi dfi nljdfi bbjldffIffi heocg}{srtttu kjdldffIffi ~||r~ttxttu bcclbffIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2hffcd khfnnh�I9��8;� ci ki hfIfi khfIfi hlfffi hcflfffi yi yi yi s|trtttxttu hcflfffIffi fIbfiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2jkkd bnkcd�I9��8;� hi dfIdi dfIdi khlfffi nfnlfffi ki 9;��2��D� �m� hi nni nlddfi cbhlbffIffi bcodgsvtrq~|u kgkldnnIffi qwqrv{{xttu jgjldnnIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2kncge gncfe�I9��8;� hi heIei heIei kflfffi heelfffi ki 9;�Y�� �m� hi nfi nljdfi cfdlfffIffi hfobf}s}rvttu hgbldffIffi vwsrvttxttu dghldffIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2nkjbf khchje�I��X����D hi dfIni dfIni khlfffi nfjlhffi ki 9;��2��D� �m� hi knfi nlddfi klfcglfffIffi bob ~}r||tu klfknldnfIffi }r{s~rq{txttu klnhbljnfIffi fIfhiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2ddjjf kfndkh�I��X����D hi bjIdi bjIdi kdlfffi dnhldffi ki 9;��2��D� �m� hi gci nlddfi ddflhffIffi kkokh{{rts|u cgclkjnIffi }rt|{r{q{xttu klfcnlnjnIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2cffd ncbh�I��X����D hi hIki hIki hflfffi chlfffi ki �34��� yi yi yi |srtttxttu chlfffIffi fIfhiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2kghnd bkbge�I��X����D ci dfIfi dfIfi glfffi cfflfffi yi yi yi |ttrtttxttu cfflfffIffi fIbfiHa�2hggfn cegfe�I��X����D hi khIdi khIdi kdlfffi kgjldffi ki 9;�Y�� �m� hi gfi nljdfi dcflfffIffi heocgsvprsttu hgflgffIffi |{wr~ttxttu cnglbffIffi yiHa�2bkjef dccdb�I��X����D hi jIbi jIbi kdlfffi kfeldffi � ����aI yi yi yi }tprvttxttu kfeldffIffi yiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2kgkdj bkbfh�I��X����D hi hdIni hdIni kdlfffi bgclfffi ki 9;�Y�� �m� hi kcci nljdfi ejhlfffIffi heocg|{{rv{tu dfdlccfIffi wwpr||txttu ggelccfIffi fIfhiI yi yi yi yi yi zu yiHa�2chgk khdfcn�I9�:9E�; hi cdIfi cdIfi nlfffi hjflfffi ki 9;��2��D� �m� hi kngi nlddfi klkfflcffIffi bob ~~rt}su klfnjlbggIffi }r~~qr~wwxttu klbbjlbggIffi fIfhi������������������������
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	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fgghh gijkk�I��X����D hb kiIlb kiIlb klmjjjb hihmljjb kb 9;�Y�� �n� hb iob ompljb ofgmjjjIjjb kpqhfrsstsuvd fihmfgjIjjb wxytzxv{vvd pgfmigjIjjb jIjhbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fijk iojpi�I�
2 hb hfIfb hfIfb hjmjjjb fggmjjjb kb 9;��2��D� �n� hb iob omlljb ohgmgjjIjjb flqpoywwtxxxd kljmikhIjjb |}xtzru{vvd o~gmikhIjjb jIjhbI ab ab ab ab ab cd abHe�2ohl~j khoplk�I��X����D hb hlIob hlIob gmjjjb hjfmgjjb kb 9;�Y�� �n� hb fjb ompljb hpjmjjjIjjb fqf rvtxvvd hlimhjjIjjb y|ytvvv{vvd fofmjjjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2~fhlh lihpf�I��X����D hb hjIfb hjIfb klmjjjb ~jomjjjb kb 9;�Y�� �n� hb kkhb ompljb plomjjjIjjb hoqfh}rwtsuvd f~gmfgjIjjb wyytyxv{vvd pffmfgjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2fgokl gggif�I��X����D hb kiIkb kiIkb kgmjjjb ~f~mgjjb kb 9;�Y�� �n� hb ofb ompljb f~hmjjjIjjb kpqhfrv}t|xvd ~hgm~hjIjjb |wutruv{vvd ophmkhjIjjb jIjhbI He�2kffip hiogk�I��X����D hb hlIhb hlIhb klmjjjb ~pgmjjjb kb 9;�Y�� �n� hb ilb ompljb ofkmhljIjjb ~lqoj}xytwsvd hlomljjIjjb |}ytsvv{vvd o~fmljjIjjb jIjhbI ab ab ab ab ab cd abHe�2kkflo llhhf�I9��8;� hb kgIlb kgIlb kgmjjjb ~~~mjjjb kb 9;�Y�� �n� hb gjb ompljb lfjmjjjIjjb hfq~guvstuvvd ~~fmgjjIjjb ||wtxvv{vvd oopmgjjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2hlljp f~ofl�I��X����D hb kpIgb kpIgb khmjjjb hk~mojjb kb 9;�Y�� �n� hb khgb ompljb gofmjjjIjjb ~jqljy}utvvvd f~hmjjjIjjb |yst|vv{vvd oflmojjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2kjkii fgfii�I9��8;� hb kgIjb kgIjb klmjjjb hpjmjjjb kb 9;�Y�� �n� hb gjb ompljb lfjmjjjIjjb hiqfgusztuvvd hgjmgjjIjjb ssvtxvv{vvd lljmgjjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2~hjfj lppph�I��X����D hb hjIob hjIob klmjjjb ~jimjjjb kb 9;�Y�� �n� hb hlob ompljb kmphgmjjjIjjb hfq~g|s|t|yvd kmjpkm~ojIjjb rt}xvt}|v{vvd km~gjm~ojIjjb abI He�2~hj~i lpppk�I��X����D hb hjIfb hjIfb klmjjjb ~jomjjjb � ����eI ab ab ab }v|tvvv{vvd ~jomjjjIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2lkkko ilp~p�I��X����D hb ~pIlb ~pIlb klmjjjb lohmljjb kb 9;��2��D� �n� hb ~ob omlljb h~lmgjjIjjb koqhhsrtxw|d kg~mihfIjjb wy|tyuy{vvd pfomfhfIjjb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2ljgkf ilhig�I��X����D hb plIob plIob klmjjjb kmk~fmjjjb kb 9;��2��D� �n� hb phb omlljb fpkmojjIjjb k~qkowstys|d ~iomkffIjjb rts}vtryy{vvd kml~jmkffIjjb abI ab ab ab ab ab cd ab������������������������
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	�� ;�W�����Ha�2bcdef ggggd�I��X����D bh bfIfh bfIfh icjkkkh leejkkkh ih �m�Y�� �m� bh bgkh njcckh ijdibjkkkIkkh bnoggpqprstuv ijkigjnbkIkkh wrxwyrpsuzuuv ijgiljnbkIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2ibkee bideb�I��X����D bh lkIkh lkIkh ibjkkkh lfkjkkkh ih 9;�Y�� �m� bh ffh fjnckh ggcjckkIkkh iioib}yrx~uv lebjkgkIkkh p}sruxuzuuv ncbjkgkIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2efdi ielck�I��X����D gh ggIdh ggIdh ibjkkkh clnjfkkh {h {h {h }ypr~uuzuuv clnjfkkIkkh kIlkhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2bbii legc�I��X����D gh cbIgh cbIgh djkkkh giejbkkh {h {h {h xwqrsuuzuuv giejbkkIkkh kIlkhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2gclke dlllg�I��X����D bh lcIkh lcIkh icjkkkh cbcjkkkh ih 9;��2��D� �m� bh lfh fjcckh blcjdkkIkkh ieobd~~rusxv ifejnnfIkkh ~qxrpp~zuuv fegjnnfIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2iedgi llfbd�I��X����D bh ifIlh ifIlh icjkkkh bggjckkh ih 9;�Y�� �m� bh efh fjnckh fgdjkkkIkkh lfofbxuwrp~uv bgfjbgkIkkh xqurpxuzuuv gekjngkIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2gngdi dflbb�I��X����D bh lnIch lnIch icjkkkh cfbjckkh ih 9;�Y�� �m� bh nbh fjnckh gdfjkkkIkkh ifobbikfjebkh lnejkdkIkkh qxwr}tuzuuv egijcdkIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2bfifl bgbie�I��X����D bh iiIdh iiIdh ibjkkkh igijfkkh ih �m�Y�� �m� bh efh njcckh nbgjdkkIkkh lkocky~srxuuv lfbjgkkIkkh }uxruuuzuuv ckgjkkkIkkh {hI Ha�2gelii ekclf�I��X����D bh icIih icIih icjkkkh bbfjckkh ih �m�Y�� �m� bh ggh njcckh llbjbkkIkkh inobgpqrpstv bcbjgnbIkkh xptrqpszuuv gndjenbIkkh kIkbhI Ha�2gelke ekcbl�I��X����D bh eIbh eIbh icjkkkh ildjkkkh ih �m�Y�� �m� lh ggh njcckh llbjbkkIkkh inobgpqrpstv bcbjgnbIkkh yqurxpszuuv lekjgnbIkkh kIlkhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2gini ffik�I��X����D bh lgIfh lgIfh gdjckkh ijfndjikkh ih �m�Y�� �m� bh bkbh dfIlbh njcckh ijcbcjikkIkkh lgocdttxr}}tv fgkjcgbIkkh bjkdejicdh bjkdejicdIbgh kIkbhI {h {h bh �m�Y�� �m� lh lbh ilIfdh njcckh bgijfkkIkkh lgocdwxurwstv ikijgnbIkkh llkjecfh llkjeccInfh kIlkhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2lkkfe cbcfe�I��X����D bh idIkh idIkh icjkkkh bnkjkkkh ih 9;�Y�� �m� bh ddh fjnckh cegjkkkIkkh beogdst}rwsuv lkdjddkIkkh }ptrttuzuuv cndjddkIkkh kIkbhI {h {h {h {h {h |v {hHa�2ccfde ikfgld�I��X����D bh ifIbh ifIbh dkjkkkh ijbefjkkkh ih �m�Y�� �m� bh efh ffIfnh njcckh nbgjdkkIkkh iioibt~rqp~v flnjdbgIkkh ijckijdbgh ijckijdbgIkkh kIkbhI {h {h bh �m�Y�� �m� lh gdh llIllh njcckh lfbjgkkIkkh iioibxyrxttv lidjeibIkkh nckjeibh nckjeibIkkh kIlkh������������������������



�����������	
�� ����
������������
����� ����� � � �� ���� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34� � � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1���� ��	�����78�7����9
� :7; �34��3 ���1�3 ���1� �<0=>!?#�@A*= #*@BCA '�<0=>!?#�@A*= ��2�������3 ���1� �3 ���1� �D8��12�34� ��1��3
	�� ;� ���E2; �9 �8�� �FDG 6��3 �HD7 � I�I ����� ���21� JKL#MNOAP@L0=>@&QRC)SJK@�O�T � :7;������ I�I��1��3
	�� ;�H �� �������������
������� D���;� ����;�����DE ��� � U9�V U9�V KL#'MNOAT 3 �HD7�GU9�V U9�V U3�V U9�V U9�V U9�V 6���U9�VU ;�DV�����������3 ��6����21� ��;�� �W �
X���  �� �3 ���1�X�����21�Y
��1��3
	�� ;�U9�V � �3 ���1�X�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;>@&Z�.�<0=>!?#�@A*='JK*O["\C/#@O])*@"#$ST@*P*>@&ZO<).̂).@"+RS(_=./0�<)̀!&�<0=>!?#�@A*=��������21������ �3 ���1��8�� �FDGX�����21� ����� �3 ���1��8�� �FDGX���1��3
	�� ;�W�����I ab ab ab ab ab cd abHe�2fghij kjilh�I��X����D mb mkInb mkInb gnonnnb mknonnnb gb 9;�Y�� �p� mb jib qolknb fmjonnnInnb krk stuvwwd fnloinnInnb xxyuzww{wwd kkloinnInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2gkmjg ljqnk�I9��8;� mb gb jnnInb gmonnnb joinnonnnb gb H ��� �p� fb kmnb qhImfb qonnnb foggioknnInnb ghrmizy|uszwd momjkofmnInnb kokqiofhlb kokqiofhqIhmb nIfnbI ab ab mb �
���1��; �p� fb mfgb fnIllb koqnnb gomhfoqnnInnb ghrmi|tvuvwzd hfgofhmInnb mojniofgkb mojniofgkInib nIfnbI ab ab E����1�fnn ab ab ab cd abHe�2fkqkh qmmlh�I��X����D jb lmIfb lmIfb qonnnb jffoinnb ab ab ab }||uzww{wwd jffoinnInnb nIfnbI He�2fkqqn qmmin�I��X����D jb lnIib lnIib qonnnb jmjoinnb ab ab ab }v}uzww{wwd jmjoinnInnb nIfnbI He�2fkqkl qmmll�I��X����D jb jjImb jjImb qonnnb mqkomnnb ab ab ab vtxuvww{wwd mqkomnnInnb nIfnbI He�2fkqqg qmmig�I��X����D jb qhIfb qhIfb qonnnb jgkoinnb ab ab ab }sxuzww{wwd jgkoinnInnb nIfnbI He�2fjhml qgnnl�I��X����D jb miIkb miIkb qonnnb glgonnnb ab ab ab sysuwww{wwd glgonnnInnb nIfnbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fmkhk kqlfq�I��X����D mb ffIjb ffIjb gkonnnb kngonnnb gb 9;�Y�� �p� mb gmnb qolknb ignonnnInnb mlrjj|xtu}wwd jkfoqnnInnb ~x}utww{wwd hkjoqnnInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fhlhh lnfqh�I��X����D mb gqInb gqInb gkonnnb mjnonnnb gb �p�Y�� �p� mb qjb lokknb jifomnnInnb mnrfns}}u~twd ffiomjnInnb xyzuv}w{wwd kliomjnInnb abI ab ab ab ab ab cd abHe�2ghfll ffnlg�I��X����D mb mnInb mnInb gkonnnb fnnonnnb gb 9;�Y�� �p� mb lqb qolknb kgfonnnInnb flrqj|vzu|vwd gijoqinInnb }z}utzw{wwd jijoqinInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2hjkj gimlj�I��X����D mb gqIgb gqIgb jnonnnb qjjonnnb gb �p�Y�� �p� mb gmib lokknb hqqojnnInnb firqqt|yuzv}d fmioklqInnb ~yvuxyt{wwd hlmoklqInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2fiqlg qlhhg�I��X����D mb kgIqb kgIqb gmonnnb qghomnnb gb 9;�Y�� �p� mb hqb qolknb qjionnnInnb mfrfqv||uvzwd jgjolmnInnb suw||u~vw{wwd gonffohmnInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2gfgjq qgmkf�I9��8;� mb fnIjb fnIjb gnonnnb fnjonnnb gb 9;�Y�� �p� mb qmb qolknb jgioknnInnb mqrjmsyxuyywd mjmolfnInnb x}tuy|w{wwd kjqolfnInnb nInmbI ab ab ab ab ab cd abHe�2jjlhf imjhf�I��X����D mb ffIhb ffIhb gkonnnb knioknnb gb 9;��2��D� �p� mb fqb qokknb mfkoinnInnb ghrmittuwv}d gqhollqInnb tyzuvyt{wwd qliomlqInnb nInmb������������������������
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