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. โฉนด 2618 4498 ต.มะขามเต้ีย 2 71.40 71.40 15,000 1,071,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 352.00 6,550 2,305,600.00 35/60 1,383,360.00 922,240.00 1,993,240.00 1,993,240.00 - 

. โฉนด 2619 4499 ต.มะขามเต้ีย 2 69.50 69.50 15,000 1,042,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,042,500.00 1,042,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7698 14988 ต.มะขามเต้ีย 2 15.00 15.00 20,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 2 100.00 7,550 755,000.00 45/76 573,800.00 181,200.00 481,200.00 481,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8497 17098 ต.มะขามเต้ีย 4 50.20 50.20 15,000 753,000 - - - 753,000.00 753,000.00 0.30 

. โฉนด 8496 17097 ต.มะขามเต้ีย 4 50.30 50.30 15,000 754,500 - - - 754,500.00 754,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 35200 61583 ต.มะขามเต้ีย 2 22.90 22.90 15,000 343,500 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 7,550 845,600.00 15/20 253,680.00 591,920.00 935,420.00 935,420.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13570 63891 ต.บางกุง้ 2 1 100.00 5,000 500,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550 314,400.00 9/9 28,296.00 286,104.00 786,104.00 786,104.00 - 

. โฉนด 7381 37548 ต.บางกุง้ 2 63.90 63.90 5,000 319,500 1 ค.ส.ล.โล่ง ตึก 2 48.00 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 649,284.00 649,284.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9925 46810 ต.บางกุง้ 2 17.80 17.80 30,000 534,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550 1,359,000.00 12/14 190,260.00 1,168,740.00 1,702,740.00 1,702,740.00 - 

. โฉนด 4487 20738 ต.ตลาด 3 15.50 15.50 40,000 620,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550 1,268,400.00 11/12 152,208.00 1,116,192.00 1,736,192.00 1,736,192.00 0.30 

. โฉนด 4486 20737 ต.ตลาด 3 16.70 16.70 40,000 668,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 66.67 7,550 906,000.00 11/12 108,720.00 797,280.00 1,242,613 1,242,613.33 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 33.33 7,550 453,000.00 11/12 11/12 408,459.00 631,126 631,125.67 0.30 

. โฉนด 2376 13300 ต.บางกุง้ 3 70.30 70.30 40,000 2,812,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 2,812,000.00 2,812,000.00 0.30 

. โฉนด 1964 11771 ต.บางกุง้ 3 20.10 20.10 40,000 804,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 804,000.00 804,000.00 0.30 

. โฉนด 2377 13301 ต.บางกุง้ 3 47.60 47.60 12,000 571,200 1 ตึกแถว ตึก 3 104.00 30.23 7,550 785,200.00 19/28 219,856.00 565,344.00 738,032 738,032.37 0.30 

ประเภ
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. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 11.63 7,550 302,000.00 19/28 84,560.00 217,440.00 283,859 283,858.60 0.02 

. - - 3 คลังสินค้า ตึก 3 200.00 58.14 5,600 1,120,000.00 19/28 313,600.00 806,400.00 1,138,493 1,138,493.02 0.30 

. โฉนด 4664 7267 ต.มะขามเต้ีย 4 44.70 44.70 8,000 357,600 - - - 357,600.00 357,600.00 0.30 

. โฉนด 1511 2951 ต.ตลาด 2 49.90 49.90 20,000 998,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550 524,000.00 3/3 15,720.00 508,280.00 1,506,280.00 1,506,280.00 0.02 

. โฉนด 14994 25337 ต.ตลาด 2 13.60 13.60 25,000 340,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 7,550 1,268,400.00 19/28 355,152.00 913,248.00 1,253,248.00 1,253,248.00 0.02 

. โฉนด 6611 33937 ต.บางกุง้ 2 20.70 20.70 12,000 248,400 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550 906,000.00 19/28 253,680.00 652,320.00 900,720.00 900,720.00 0.02 

. โฉนด 17084 89448 ต.บางกุง้ 2 33.30 33.30 21,000 699,300 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 19/28 169,120.00 434,880.00 1,134,180.00 1,134,180.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 42599 79341 ต.มะขามเต้ีย 2 22.50 22.50 15,000 337,500 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 13/16 103,680.00 544,320.00 881,820.00 881,820.00 0.02 

. โฉนด 47562 86520 ต.มะขามเต้ีย 4 12.60 12.60 20,000 252,000 - - - 252,000.00 252,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1554 9740 ต.บางกุง้ 2 66.90 66.90 21,000 1,404,900 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 124.00 88.57 6,550 812,200.00 7/7 56,854.00 755,346.00 1,999,686 1,999,686.00 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 16.00 11.43 6,550 104,800.00 7/7 7,336.00 97,464.00 258,024 258,024.00 0.30 

. โฉนด 1553 9739 ต.บางกุง้ 2 45.60 45.60 10,000 456,000 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 33.33 7,550 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 329,576 329,576.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.00 33.33 7,550 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 329,576 329,576.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.00 33.33 7,550 211,400.00 13/16 33,824.00 177,576.00 329,576 329,576.00 0.02 

. โฉนด 1232 8358 ต.บางกุง้ 1 68.00 68.00 21,000 1,428,000 - - - 1,428,000.00 1,428,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21849 37272 ต.มะขามเต้ีย 3 20.00 20.00 15,000 300,000 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 7,550 604,000.00 6/6 36,240.00 567,760.00 867,760.00 867,760.00 0.30 

. โฉนด 21852 37275 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 4,000 64,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 6/6 32,400.00 507,600.00 571,600.00 571,600.00 0.02 
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. โฉนด 51348 95901 ต.มะขามเต้ีย 2 20.00 20.00 12,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 6/6 43,488.00 681,312.00 921,312.00 921,312.00 0.02 

. โฉนด 51349 95902 ต.มะขามเต้ีย 2 20.00 20.00 12,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 6/6 43,488.00 681,312.00 921,312.00 921,312.00 0.02 

. โฉนด 49755 91115 ต.มะขามเต้ีย 2 25.30 25.30 12,000 303,600 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 6/6 36,240.00 567,760.00 871,360.00 871,360.00 0.02 

. โฉนด 58915 115118 ต.มะขามเต้ีย 2 21.30 21.30 12,000 255,600 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 6/6 36,240.00 567,760.00 823,360.00 823,360.00 0.02 

. โฉนด 58914 115117 ต.มะขามเต้ีย 2 10.20 10.20 12,000 122,400 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 6/6 36,240.00 567,760.00 690,160.00 690,160.00 0.02 

. โฉนด 50912 115111 ต.มะขามเต้ีย 2 7.80 7.80 12,000 93,600 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 93,600.00 93,600.00 0.02 

. โฉนด 8521 17675 ต.มะขามเต้ีย 4 25.70 25.70 10,000 257,000 - - - 257,000.00 257,000.00 0.30 

. โฉนด 59510 116633 ต.มะขามเต้ีย 4 14.50 14.50 10,000 145,000 - - - 145,000.00 145,000.00 0.30 

. โฉนด 59511 116634 ต.มะขามเต้ีย 4 20.10 20.10 10,000 201,000 - - - 201,000.00 201,000.00 0.30 

. โฉนด 59512 116635 ต.มะขามเต้ีย 4 20.10 20.10 10,000 201,000 - - - 201,000.00 201,000.00 0.30 

. โฉนด 59513 116636 ต.มะขามเต้ีย 4 20.10 20.10 10,000 201,000 - - - 201,000.00 201,000.00 0.30 

. โฉนด 57859 112364 ต.มะขามเต้ีย 2 19.40 19.40 8,000 155,200 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 4/4 28,992.00 695,808.00 851,008.00 851,008.00 0.02 

. โฉนด 57860 112351 ต.มะขามเต้ีย 2 9.50 9.50 8,000 76,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 76,000.00 76,000.00 0.02 

. โฉนด 30863 53630 ต.ตลาด 2 16.90 16.90 20,000 338,000 1 ตึกแถว ตึก 3 64.00 33.33 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 499,227 499,226.67 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2-3 ตึก 2 128.00 66.67 7,550 966,400.00 15/20 193,280.00 773,120.00 998,453 998,453.33 - 

. โฉนด 30864 53631 ต.ตลาด 2 16.10 16.10 20,000 322,000 1 ตึกแถว ตึก 3 64.00 33.33 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 493,893 493,893.33 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2-3 ตึก 2 128.00 66.67 7,550 966,400.00 15/20 193,280.00 773,120.00 987,787 987,786.67 0.02 

. โฉนด 30860 53627 ต.ตลาด 3 38.50 38.50 40,000 1,540,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 50.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,349,840 1,349,840.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 96.00 50.00 7,550 724,800.00 15.20 144,960.00 579,840.00 1,349,840 1,349,840.00 0.30 

. โฉนด 2180 3895 ต.ตลาด 2 17.90 17.90 80,000 1,432,000 1 ตึกแถว ตึก 3 112.00 7,550 845,600.00 15/20 169,120.00 676,480.00 2,108,480.00 2,108,480.00 0.02 
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(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 30865 53632 ต.ตลาด 3 15.40 15.40 20,000 308,000 1 ตึกแถว ตึก 3 120.00 7,550 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,032,800.00 1,032,800.00 0.30 

. โฉนด 18727 32062 ต.มะขามเต้ีย 3 14.50 14.50 15,000 217,500 1 ตึกแถว ตึก 3 150.00 7,550 1,132,500.00 15/20 226,500.00 906,000.00 1,123,500.00 1,123,500.00 0.30 

. โฉนด 17221 28923 ต.มะขามเต้ีย 3 21.20 21.20 54,500 1,155,400 1 ตึกแถว ตึก 3 378.00 7,550 2,853,900.00 15/20 570,780.00 2,283,120.00 3,438,520.00 3,438,520.00 0.30 

. โฉนด 28924 28924 ต.มะขามเต้ีย 3 18.90 18.90 54,500 1,030,050 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,030,050.00 1,030,050.00 0.30 

. โฉนด 18502 31789 ต.ตลาด 2 89.50 89.50 15,000 1,342,500 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 665,409 665,409.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 665,409 665,409.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 665,409 665,409.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 25.00 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 665,409 665,409.00 0.02 

. โฉนด 18499 31786 ต.ตลาด 2 67.50 67.50 6,000 405,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 48.00 12.50 7,550 362,400.00 9/9 32,616.00 329,784.00 380,409 380,409.00 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 96.00 25.00 7,550 724,800.00 9/9 65,232.00 659,568.00 760,818 760,818.00 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 45676 84002 ต.มะขามเต้ีย 2 29.00 29.00 15,000 435,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 13/16 103,680.00 544,320.00 979,320.00 979,320.00 - 

. โฉนด 49237 90160 ต.มะขามเต้ีย 2 19.00 19.00 15,000 285,000 1 คร่อม ฉ. - - - 285,000.00 285,000.00 - 

. โฉนด 40960 73663 ต.มะขามเต้ีย 2 17.00 17.00 40,000 680,000 1 ตึกแถว ตึก 3 64.00 50.00 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 726,560 726,560.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 64.00 50.00 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 726,560 726,560.00 0.02 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 4



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 9997 47091 ต.บางกุง้ 4 60.00 60.00 6,000 360,000 - - - 360,000.00 360,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1480 2909 ต.ตลาด 1 1 34.00 134.00 20,000 2,680,000 - - - 2,680,000.00 2,680,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2145 3814 ต.ตลาด 2 35.00 35.00 15,000 525,000 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 180.00 6,550 1,179,000.00 15/20 235,800.00 943,200.00 1,468,200.00 1,468,200.00 - 

. โฉนด 18513 31736 ต.มะขามเต้ีย 4 49.40 49.40 15,000 741,000 - - - 741,000.00 741,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1311 120024 ต.คลองฉนาก 1 1 2 27.70 627.70 150 94,155 - - - 94,155.00 94,155.00 - 

. โฉนด 1312 120025 ต.คลองฉนาก 1 1 1 92.80 592.80 150 88,920 - - - 88,920.00 88,920.00 - 

. โฉนด 1313 120026 ต.คลองฉนาก 1 1 1 86.50 586.50 150 87,975 - - - 87,975.00 87,975.00 - 

. โฉนด 1314 120027 ต.คลองฉนาก 1 1 1 93.10 593.10 150 88,965 - - - 88,965.00 88,965.00 - 

. โฉนด 1315 120028 ต.คลองฉนาก 1 1 1 84.90 584.90 150 87,735 - - - 87,735.00 87,735.00 - 

. โฉนด 1316 120029 ต.คลองฉนาก 1 1 1 83.00 583.00 150 87,450 - - - 87,450.00 87,450.00 - 

. โฉนด 1317 120030 ต.คลองฉนาก 1 1 1 84.50 584.50 150 87,675 - - - 87,675.00 87,675.00 - 

. โฉนด 1318 120031 ต.คลองฉนาก 1 1 1 75.90 575.90 150 86,385 - - - 86,385.00 86,385.00 - 

. โฉนด 1310 120032 ต.คลองฉนาก 2 1 59.00 159.00 150 23,850 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 30.08 6,550 262,000.00 13/16 41,920.00 220,080.00 227,253 227,252.93 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 45.00 33.83 6,550 294,750.00 13/16 47,160.00 247,590.00 255,660 255,659.55 0.02 

. - - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 36.09 6,550 314,400.00 13/16 50,304.00 264,096.00 272,704 272,703.52 0.02 

. - - - - - - - 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 5



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 17139 28820 ต.มะขามเต้ีย 2 16.20 16.20 15,000 243,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 761,400.00 761,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14634 25261 ต.มะขามเต้ีย 4 91.10 91.10 10,000 911,000 - - - 911,000.00 911,000.00 0.30 

. โฉนด 11757 21451 ต.มะขามเต้ีย 4 1 98.10 198.10 12,000 2,377,200 - - - 2,377,200.00 2,377,200.00 0.30 

. โฉนด 11756 21450 ต.มะขามเต้ีย 4 1 98.10 198.10 12,000 2,377,200 - - - 2,377,200.00 2,377,200.00 0.30 

. โฉนด 25616 ต.บางกุง้ 2 50.50 50.50 6,000 303,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 277.80 60.68 6,550 1,819,590.00 9/9 163,763.10 1,655,826.90 1,839,692 1,839,691.91 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 180.00 39.32 6,550 1,179,000.00 9/9 106,110.00 1,072,890.00 1,192,025 1,192,024.99 0.02 

. โฉนด 4752 22669 ต.บางกุง้ 2 2 800.00 6,000 4,800,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 256.50 18.26 6,550 1,680,075.00 9/9 151,206.75 1,528,868.25 2,405,479 2,405,479.14 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 1,148.00 81.74 6,550 7,519,400.00 9/9 676,746.00 6,842,654.00 10,766,043 10,766,043.11 0.02 

. โฉนด 1440 8326 ต.บางกุง้ 2 61.00 61.00 21,000 1,281,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 468.00 6,550 3,065,400.00 9/9 275,886.00 2,789,514.00 4,070,514.00 4,070,514.00 0.02 

. โฉนด 5694 25617 ต.บางกุง้ 4 50.70 50.70 6,000 304,200 - - - 304,200.00 304,200.00 0.30 

. โฉนด 5687 25610 ต.บางกุง้ 4 39.30 39.30 6,000 235,800 - - - 235,800.00 235,800.00 0.30 

. โฉนด 5686 2609 ต.บางกุง้ 4 39.20 39.20 20,000 784,000 - - - 784,000.00 784,000.00 0.30 

. โฉนด 5698 25621 ต.บางกุง้ 4 50.80 50.80 6,000 304,800 - - - 304,800.00 304,800.00 0.30 

. โฉนด 5700 25623 ต.บางกุง้ 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 5695 25618 ต.บางกุง้ 4 50.80 50.80 6,000 304,800 - - - 304,800.00 304,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

โฉนด 168 973 ต.มะขามเต้ีย 2 3 6.80 306.80 - 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 41.38 6,550 786,000.00 24/38 298,680.00 487,320.00 487,320 487,320.00 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 13.79 7,550 302,000.00 17/24 72,480.00 229,520.00 229,520 229,520.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 13.79 7,550 302,000.00 17/24 30,200.00 271,800.00 271,800 271,800.00 0.02 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 6



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 13.79 7,550 302,000.00 17/24 30,200.00 271,800.00 271,800 271,800.00 0.02 

. - - 5 โรงจอดรถ คสล. 2 50.00 17.24 2,500 125,000.00 17/24 12,500.00 112,500.00 112,500 112,500.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2051 97273 ต.บางใบไม้ 2 3 1 14.00 1,314.00 500 657,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 57.69 6,550 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 1,007,838 1,007,838.46 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 23.08 6,550 314,400.00 6/6 18,864.00 295,536.00 447,151 447,151.38 0.02 

. - - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 19.23 6,550 262,000.00 2/2 5,240.00 256,760.00 383,106 383,106.15 0.02 

. - - 4 โรงจอดรถ โครง - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3678 31745 ต.ตลาด 2 14.70 14.70 60,000 882,000 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 7,550 241,600.00 7/7 16,912.00 224,688.00 1,106,688.00 1,106,688.00 0.02 

. โฉนด 147 151 ต.ตลาด 2 43.00 43.00 35,000 1,505,000 1 ตึกแถว ตึก 2 176.00 7,550 1,328,800.00 7/7 93,016.00 1,235,784.00 2,740,784.00 2,740,784.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17815 102119 ต.บางกุง้ 4 1 46.80 146.80 1,500 220,200 - - - 220,200.00 220,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 311 280 ต.ตลาด 4 18.20 18.20 18,000 327,600 - - - 327,600.00 327,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12028 57572 ต.บางกุง้ 2 8.80 8.80 10,000 88,000 1 ตึกแถว ตึก 2 27.30 7,550 206,115.00 12/14 28,856.10 177,258.90 265,258.90 265,258.90 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5295 7515 ต.ตลาด 4 1 16.20 116.20 20,000 2,324,000 - - - 2,324,000.00 2,324,000.00 0.30 

. โฉนด 4700 7310 ต.ตลาด 4 25.40 25.40 4,000 101,600 - - - 101,600.00 101,600.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 13809 24915 ต.มะขามเต้ีย 1 96.50 96.50 15,000 1,447,500 - - - 1,447,500.00 1,447,500.00 - 

. โฉนด 38782 69365 ต.มะขามเต้ีย 1 1 5.80 105.80 15,000 1,587,000 - - - 1,587,000.00 1,587,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10065 48849 ต.บางกุง้ 3 30.00 30.00 15,000 450,000 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 95.00 5,550 527,250.00 6/6 31,635.00 495,615.00 945,615.00 945,615.00 0.30 

. โฉนด 5960 28227 ต.บางกุง้ 2 2 1 93.00 993.00 2,500 2,482,500 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 140.00 84.85 6,550 917,000.00 9/9 82,530.00 834,470.00 2,940,834 2,940,833.64 - 

. 3 - - 2 เสาดีเทค 3 25.00 15.15 6,550 163,750.00 - 163,750.00 539,886 539,886.36 0.30 

. 1 808.00 808.00 - - - - - - 

. โฉนด 19923 118307 ต.บางกุง้ 1 8 79.30 879.30 - - - - - - 

. โฉนด 19925 118309 ต.บางกุง้ 1 1 10.00 110.00 - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18712 32226 ต.มะขามเต้ีย 4 69.00 69.00 6,000 414,000 - - - 414,000.00 414,000.00 0.30 

. โฉนด 18713 32227 ต.มะขามเต้ีย 4 93.70 93.70 6,000 562,200 - - - 562,200.00 562,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3219 5400 ต.มะขามเต้ีย 4 49.00 49.00 15,000 735,000 - - - 735,000.00 735,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5814 10259 ต.มะขามเต้ีย 4 33.60 33.60 15,000 504,000 - - - 504,000.00 504,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2169 43964 ต.ตลาด 3 1 15.00 415.00 7,000 2,905,000 1 ส านักงาน ตึก 3 396.00 24.67 7,050 2,791,800.00 15/20 558,360.00 2,233,440.00 5,138,440.00 5,138,440.00 0.30 

2 โรงจอดรถ ตึก 2 481.00 29.97 2,500 1,202,500.00 15/20 240,500.00 962,000.00 962,000.00 962,000.00 0.02 

3 โรงจอดรถ ตึก 2 728.00 45.36 2,500 1,820,000.00 15/20 364,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 641 1418 ต.มะขามเต้ีย 1 7 1 22.90 2,922.90 1,100 3,215,190 - - - 3,215,190.00 3,215,190.00 - 

. โฉนด 642 1830 ต.มะขามเต้ีย 1 1 3 82.70 782.70 10,000 7,827,000 - - - 7,827,000.00 7,827,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5589 7784 ต.มะขามเต้ีย 2 65.70 65.70 15,000 985,500 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 216.00 6,550 1,414,800.00 15/20 282,960.00 1,131,840.00 2,117,340.00 2,117,340.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2422 13479 ต.บางกุง้ 4 51.00 51.00 12,000 612,000 - - - 612,000.00 612,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2604 4473 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1.00 101.00 20,000 2,020,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 64.00 28.57 6,550 419,200.00 7/7 29,344.00 389,856.00 966,999 966,998.86 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก 2 32.00 14.29 6,650 212,800.00 7/7 14,896.00 197,904.00 486,475 486,475.43 0.02 

. - - 3 หอ้งแถว ตึก 2 32.00 14.29 6,650 212,800.00 7/7 14,896.00 197,904.00 486,475 486,475.43 0.02 

. - - 4 หอ้งแถว ตึก 2 32.00 14.29 6,650 212,800.00 7/7 14,896.00 197,904.00 486,475 486,475.43 0.02 

. - - 5 หอ้งแถว ตึก 2 32.00 14.29 6,650 212,800.00 7/7 14,896.00 197,904.00 486,475 486,475.43 0.02 

. - - 6 หอ้งแถว ตึก 2 32.00 14.29 6,650 212,800.00 7/7 14,896.00 197,904.00 486,475 486,475.43 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 93 10 ต.บางใบไม้ 2 2 2 17.00 1,017.00 200 203,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550 1,257,600.00 17/24 301,824.00 955,776.00 1,159,176.00 1,159,176.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17075 28594 ต.มะขามเต้ีย 2 20.10 20.10 15,000 301,500 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 15/20 172,800.00 691,200.00 992,700.00 992,700.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2779 111800 ต.บางใบไม้ 2 20.00 20.00 6,000 120,000 1 ตึกแถว ตึก 3 192.00 7,550 1,449,600.00 6/6 86,976.00 1,362,624.00 1,362,624.00 1,362,624.00 - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 16430 28105 ต.มะขามเต้ีย 4 68.00 68.00 12,000 816,000 - - - 816,000.00 816,000.00 0.30 

. โฉนด 7311 14520 ต.มะขามเต้ีย 2 72.90 72.90 15,000 1,093,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 64.00 6,550 419,200.00 11/12 50,304.00 368,896.00 1,462,396.00 1,462,396.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23682 41461 ต.มะขามเต้ีย 2 21.50 21.50 15,000 322,500 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 9/9 58,320.00 589,680.00 912,180.00 912,180.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 40574 72055 ต.มะขามเต้ีย 2 48.00 48.00 12,000 576,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550 628,800.00 9/9 56,592.00 572,208.00 1,148,208.00 1,148,208.00 - 

. โฉนด 42784 80126 ต.มะขามเต้ีย 2 23.80 23.80 12,000 285,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550 275,100.00 7/7 19,257.00 255,843.00 541,443.00 541,443.00 0.02 

. โฉนด 21393 36295 ต.มะขามเต้ีย 2 1 60.10 160.10 12,000 1,921,200 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 16.00 6,550 104,800.00 9/9 9,432.00 95,368.00 2,016,568.00 2,016,568.00 0.02 

. โฉนด 21392 36294 ต.มะขามเต้ีย 4 1 50.10 150.10 12,000 1,801,200 - - - 1,801,200.00 1,801,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 37400 66070 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 12,000 192,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 56.00 6,550 366,800.00 15/20 73,360.00 293,440.00 485,440.00 485,440.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 40434 72011 ต.มะขามเต้ีย 2 34.90 34.90 12,000 418,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 66.00 6,550 432,300.00 11/12 51,876.00 380,424.00 799,224.00 799,224.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9282 44292 ต.บางกุง้ 2 52.30 52.30 5,000 261,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 32.00 6,550 209,600.00 15/20 41,920.00 167,680.00 429,180.00 429,180.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11230 52297 ต.บางกุง้ 2 72.00 72.00 17,000 1,224,000 1 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 2 192.00 7,600 1,459,200.00 10/10 145,920.00 1,313,280.00 2,537,280.00 2,537,280.00 0.02 

. โฉนด 7905 38752 ต.บางกุง้ 2 42.20 42.20 17,000 717,400 1 บา้นแถว ตึก 2 192.00 6,750 1,296,000.00 9/9 116,640.00 1,179,360.00 1,896,760.00 1,896,760.00 - 

. โฉนด 7772 38615 ต.บางกุง้ 2 1 24.90 124.90 17,000 2,123,300 1 ภตัตาคาร ตึก 3 112.00 6,450 722,400.00 4/4 28,896.00 693,504.00 2,816,804.00 2,816,804.00 0.30 

. โฉนด 7921 38768 ต.บางกุง้ 4 78.10 78.10 17,000 1,327,700 เสาดีเทค - - - 1,327,700.00 1,327,700.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 7913 38760 ต.บางกุง้ 2 45.70 45.70 17,000 776,900 1 บา้นแถว ตึก 2 127.60 6,750 861,300.00 19/28 241,164.00 620,136.00 1,397,036.00 1,397,036.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11144 20474 ต.มะขามเต้ีย 1 85.00 85.00 6,000 510,000 - - - 510,000.00 510,000.00 - 

. โฉนด 11145 20475 ต.มะขามเต้ีย 1 1 37.30 137.30 6,000 823,800 - - - 823,800.00 823,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3468 15713 ต.บางกุง้ 1 98.50 98.50 6,000 591,000 - - - 591,000.00 591,000.00 - 

. โฉนด 3467 15712 ต.บางกุง้ 1 99.80 99.80 6,000 598,800 - - - 598,800.00 598,800.00 - 

. โฉนด 19154 110795 ต.บางกุง้ 1 2 47.00 847.00 1,500 1,270,500 - - - 1,270,500.00 1,270,500.00 - 

. โฉนด 19226 110461 ต.บางกุง้ 1 1 61.20 461.20 1,500 691,800 - - - 691,800.00 691,800.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7661 14951 ต.ตลาด 2 15.30 15.30 30,000 459,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 7,550 845,600.00 15/20 169,120.00 676,480.00 1,135,480.00 1,135,480.00 - 

. โฉนด 5820 10265 ต.มะขามเต้ีย 4 64.60 64.60 15,000 969,000 - - - 969,000.00 969,000.00 0.30 

. โฉนด 5821 10266 ต.มะขามเต้ีย 4 63.10 63.10 15,000 946,500 - - - 946,500.00 946,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26012 44297 ต.มะขามเต้ีย 4 51.60 51.60 12,000 619,200 - - - 619,200.00 619,200.00 0.30 

. โฉนด 10652 20298 ต.มะขามเต้ีย 2 49.90 49.90 8,000 399,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550 314,400.00 2/2 6,288.00 308,112.00 707,312.00 707,312.00 - 

. โฉนด 10653 20299 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 8,000 398,400 - - - 398,400.00 398,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10299 19197 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 10298 19196 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 6,000 298,800 - - - 298,800.00 298,800.00 0.30 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 11



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 10297 19195 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 6,000 298,800 - - - 298,800.00 298,800.00 0.30 

. โฉนด 10296 19194 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 6,000 298,800 - - - 298,800.00 298,800.00 0.30 

. โฉนด 8599 17185 ต.มะขามเต้ีย 4 49.90 49.90 15,000 748,500 - - - 748,500.00 748,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23044 39417 ต.มะขามเต้ีย 4 1 33.10 133.10 6,000 798,600 - - - 798,600.00 798,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17543 95995 ต.บางกุง้ 4 55.00 55.00 12,000 39,500.0 39,500.00 39,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 43874 81409 ต.มะขามเต้ีย 2 20.70 20.70 30,000 621,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 14/18 108,720.00 495,280.00 1,116,280.00 1,116,280.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27312 46702 ต.มะขามเต้ีย 4 84.20 84.20 8,000 673,600 - 673,600.00 673,600.00 0.30 

. โฉนด 27310 46700 ต.มะขามเต้ีย 4 1 25.60 125.60 6,000 753,600 - - - 753,600.00 753,600.00 0.30 

. โฉนด 21929 37055 ต.มะขามเต้ีย 4 1 3 34.10 734.10 8,000 5,872,800 - - - 5,872,800.00 5,872,800.00 0.30 

. โฉนด 35090 62887 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 16.30 516.30 6,000 3,097,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 63.00 6,550 412,650.00 15/20 82,530.00 330,120.00 3,427,920.00 3,427,920.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18518 31741 ต.มะขามเต้ีย 4 49.30 49.30 15,000 739,500 - - 739,500.00 739,500.00 0.30 

. โฉนด 12817 23257 ต.มะขามเต้ีย 2 17.20 17.20 20,000 344,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 862,400.00 862,400.00 - 

. - - - - - - - 

. น.ส3 89 29412 ต.คลองฉนาก 4 3 37.00 1,237.00 150 185,550 - - 185,550.00 185,550.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 8054 16183 ต.มะขามเต้ีย 1 54.90 54.90 15,000 823,500 - - - 823,500.00 823,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7294 14503 ต.มะขามเต้ีย 4 55.90 55.90 12,000 670,800 - - - 670,800.00 670,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11415 22149 ต.มะขามเต้ีย 2 86 8,600.00 5,200 44,720,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 130.00 68.42 6,550 851,500.00 14/18 153,270.00 698,230.00 31,296,125 31,296,124.74 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 31.58 6,550 393,000.00 14/18 70,740.00 322,260.00 14,444,365 14,444,365.26 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1699 3192 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.00 15,000 1,500,000 1,500,000.00 1,500,000.00 0.30 

. โฉนด 1701 3194 ต.มะขามเต้ีย 4 99.60 99.60 15,000 1,494,000 - - - 1,494,000.00 1,494,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16249 28258 ต.มะขามเต้ีย 1 68.70 68.70 15,000 1,030,500 1,030,500.00 1,030,500.00 - 

. โฉนด 10834 20016 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 - 

. โฉนด 16250 28259 ต.มะขามเต้ีย 1 67.30 67.30 15,000 1,009,500 - - - 1,009,500.00 1,009,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9789 19967 ต.มะขามเต้ีย 4 45.00 45.00 8,000 360,000 - - - 360,000.00 360,000.00 0.30 

. โฉนด 7514 14740 ต.มะขามเต้ีย 2 1 5.50 105.50 15,000 1,582,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 77.00 6,550 504,350.00 15/20 100,870.00 403,480.00 1,985,980.00 1,985,980.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19831 34315 ต.มะขามเต้ีย 4 94.80 94.80 10,000 948,000 948,000.00 948,000.00 0.30 

. โฉนด 6888 13653 ต.มะขามเต้ีย 4 54.70 54.70 15,000 820,500 - - - 820,500.00 820,500.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 2328 13252 ต.บางกุง้ 4 11.50 11.50 12,000 138,000 138,000.00 138,000.00 0.30 

. โฉนด 2329 13253 ต.บางกุง้ 4 13.30 13.30 12,000 159,600 - - - 159,600.00 159,600.00 0.30 

. โฉนด 135 3295 ต.บางกุง้ 3 1 30.50 130.50 30,000 3,915,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 29.41 6,550 262,000.00 9/9 23,580.00 238,420.00 1,389,891 1,389,890.59 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 96.00 70.59 6,550 628,800.00 9/9 56,592.00 572,208.00 3,335,737 3,335,737.41 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39534 69676 ต.มะขามเต้ีย 2 16.30 16.30 15,000 244,500 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 631,060.00 631,060.00 - 

. โฉนด 29170 51907 ต.มะขามเต้ีย 2 12.40 12.40 10,000 124,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 41.25 6,550 270,187.50 15/20 54,037.50 216,150.00 340,150.00 340,150.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38735 68086 ต.มะขามเต้ีย 1 52.60 52.60 12,000 631,200 - - 631,200.00 631,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 47451 86073 ต.มะขามเต้ีย 3 19.70 19.70 40,000 788,000 1 คลังสินค้า ตึก 3 48.00 5,600 268,800.00 15/20 53,760.00 215,040.00 1,003,040.00 1,003,040.00 0.30 

. โฉนด 47452 86074 ต.มะขามเต้ีย 2 19.70 19.70 40,000 788,000 1 ตึกแถว ตึก 2 192.00 7,550 1,449,600.00 8/8 115,968.00 1,333,632.00 2,121,632.00 2,121,632.00 0.02 

. โฉนด 4779 9083 ต.มะขามเต้ีย 1 1 400.00 4,000 1,600,000 - - - 1,600,000.00 1,600,000.00 - 

. โฉนด 4780 9084 ต.มะขามเต้ีย 2 2 86.20 286.20 24,000 6,868,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 7,497,600.00 7,497,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6286 31888 ต.บางกุง้ 4 2 11.20 211.20 10,000 2,112,000 2,112,000.00 2,112,000.00 0.30 

. โฉนด 13366 63368 ต.บางกุง้ 2 32.50 32.50 40,000 1,300,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 65.12 6,550 733,600.00 15/20 146,720.00 586,880.00 1,433,392 1,433,391.63 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 34.88 6,550 393,000.00 15/20 78,600.00 314,400.00 767,888 767,888.37 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 59965 118741 ต.มะขามเต้ีย 2 1 11.80 111.80 15,000 1,677,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 65.22 6,550 393,000.00 4/4 15,720.00 377,280.00 1,470,976 1,470,975.65 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 2 ตลาด ตึก 3 32.00 34.78 3,500 112,000.00 4/4 4,480.00 107,520.00 690,824 690,824.35 0.30 

. โฉนด 59963 118830 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.00 6,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 - 

. โฉนด 59962 118829 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.00 6,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 - 

. โฉนด 59961 118828 ต.มะขามเต้ีย 1 2 82.50 282.50 6,000 1,695,000 - - - 1,695,000.00 1,695,000.00 - 

โฉนด 59961 118828 ต.มะขามเต้ีย 1 3 16.20 316.20 8,000 2,529,600 - - - 2,529,600.00 2,529,600.00 - 

โฉนด 56457 116358 ต.มะขามเต้ีย 2 2 19.30 219.30 7,500 1,644,750 เปน็ทาง - - - 1,644,750.00 1,644,750.00 0.02 

. โฉนด 599 118827 ต.มะขามเต้ีย 1 2 200.00 6,000 1,200,000 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 - 

- - - - - - - 

. โฉนด 14020 29204 ต.มะขามเต้ีย 2 25.10 25.10 15,000 376,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 261.25 6,550 1,711,187.50 7/7 119,783.13 1,591,404.38 1,967,904.38 1,967,904.38 - 

. โฉนด 14019 29203 ต.มะขามเต้ีย 2 25.10 25.10 15,000 376,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 376,500.00 376,500.00 - 

. โฉนด 14016 29200 ต.มะขามเต้ีย 2 25.10 25.10 15,000 376,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 376,500.00 376,500.00 - 

. โฉนด 14018 29202 ต.มะขามเต้ีย 2 25.10 25.10 15,000 376,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 376,500.00 376,500.00 - 

. โฉนด 14017 29201 ต.มะขามเต้ีย 2 25.10 25.10 15,000 376,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 376,500.00 376,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2445 13397 ต.มะขามเต้ีย 4 50.70 50.70 12,000 608,400 - - - 608,400.00 608,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10816 19998 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 10815 19997 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 43892 81358 ต.มะขามเต้ีย 2 19.60 19.60 30,000 588,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 1,071,200.00 1,071,200.00 - 

. โฉนด 56142 107253 ต.มะขามเต้ีย 2 25.90 25.90 30,000 777,000 1 ตึกแถว ตึก 2 88.00 7,550 664,400.00 6/6 39,864.00 624,536.00 1,401,536.00 1,401,536.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 10341 19239 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 10343 19241 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 10345 19243 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9603 18423 ต.ตลาด 2 16.40 16.40 40,000 656,000 1 ตึกแถว ตึก 2 114.00 7,550 860,700.00 15/20 172,140.00 688,560.00 1,344,560.00 1,344,560.00 0.02 

. โฉนด 9604 18424 ต.ตลาด 2 16.40 16.40 40,000 656,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 15/20 217,440.00 869,760.00 1,525,760.00 1,525,760.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7973 15865 ต.มะขาม 4 54.70 54.70 15,000 820,500 820,500.00 820,500.00 0.30 

. โฉนด 3998 17104 ต.ตลาด 2 61.70 61.70 30,000 1,851,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 71.25 6,550 466,687.50 15/20 93,337.50 373,350.00 2,224,350.00 2,224,350.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2064 12158 ต.บางกุง้ 4 7.10 7.10 2,500 17,750 - - - 17,750.00 17,750.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 41816 77987 ต.มะขามเต้ีย 2 19.90 19.90 16,500 328,350 1 บา้นแถว ตึก 3 16.00 13.33 6,750 108,000.00 15/20 21,600.00 86,400.00 130,180 130,180.00 0.30 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 104.00 86.67 6,750 702,000.00 15/20 140,400.00 561,600.00 846,170 846,170.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 172 364 ต.มะขามเต้ีย 2 90.00 90.00 500 45,000 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 64.00 57.15 6,550 419,200.00 11/12 50,304.00 368,896.00 394,613.50 394,613.50 0.02 

. - - - - - - - 

โฉนด 62427 125465 ต.มะขามเต้ีย 2 22.20 22.20 30,000 666,000 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550 422,800.00 4/4 16,912.00 405,888.00 405,888 405,888.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 24.00 7,550 181,200.00 4/4 7,248.00 173,952.00 173,952 173,952.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

- - - - - - - 

. โฉนด 2293 11224 ต.ตลาด 3 5.20 5.20 8,000 41,600 1 ตึกแถว ตึก 3 32.00 50.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 214,080 214,080.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 50.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 214,080 214,080.00 - 

. โฉนด 2294 11221 ต.ตลาด 2 6.00 6.00 60,000 360,000 เปดิทะลุ - - - 360,000.00 360,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19128 32585 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.00 10,000 1,000,000 ใหเ้ช่าที่ดิน 1,000,000.00 1,000,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 43914 81275 ต.มะขามเต้ีย 2 16.40 16.40 15,000 246,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550 628,800.00 15/20 125,760.00 503,040.00 749,040.00 749,040.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1157 1909 ต.ตลาด 3 55.80 55.80 20,000 1,116,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 78.87 7,550 845,600.00 7/7 59,192.00 786,408.00 1,666,633 1,666,633.35 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 30.00 21.13 7,550 226,500.00 7/7 15,855.00 210,645.00 446,420 446,419.65 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 32820 56650 ต.มะขามเต้ีย 4 11.40 11.40 12,000 136,800 - - - 136,800.00 136,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 38402 67646 ต.มะขามเต้ีย 3 22.60 22.60 30,000 678,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,257,840.00 1,257,840.00 0.02 

. โฉนด 38403 67647 ต.มะขามเต้ีย 3 20.30 20.30 30,000 609,000 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 15/20 72,480.00 289,920.00 594,420 594,420.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว คึก 3 48.00 50.00 7,550 362,400.00 15/20 72,480.00 289,920.00 594,420 594,420.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9912 19671 ต.มะขามเต้ีย 3 23.80 23.80 50,000 1,190,000 1 ตึกแถว ตึก 2 132.00 60.00 7,550 996,600.00 15/20 199,320.00 797,280.00 1,511,280 1,511,280.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 88.00 40.00 7,550 664,400.00 15/20 132,880.00 531,520.00 1,007,520 1,007,520.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 656 114463 ต.คลองฉนาก 1 5 1 56.00 2,156.00 375 808,500 808,500.00 808,500.00 - 

. โฉนด 604 114411 ต.คลองฉนาก 1 3 49.00 1,249.00 150 187,350 - - - 187,350.00 187,350.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14549 29733 ต.มะขามเต้ีย 2 24.90 24.90 15,000 373,500 1 บา้นแถว ตึก 2 180.00 6,750 1,215,000.00 15/20 243,000.00 972,000.00 1,345,500.00 1,345,500.00 - 

. โฉนด 14468 29652 ต.มะขามเต้ีย 2 24.90 24.90 15,000 373,500 1 บา้นแถว ตึก 2 97.50 6,750 658,125.00 15/20 131,625.00 526,500.00 900,000.00 900,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9319 44360 ต.บางกุง้ 2 23.10 23.10 12,000 277,200 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750 405,000.00 15/20 81,000.00 324,000.00 601,200.00 601,200.00 0.02 

. โฉนด 8527 40378 ต.บางกุง้ 2 60.20 60.20 15,000 903,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 210.00 6,550 1,375,500.00 15/20 275,100.00 1,100,400.00 2,003,400.00 2,003,400.00 - 

. โฉนด 9702 46133 ต.บางกุง้ 2 30.10 30.10 15,000 451,500 คร่อม ฉ. - - - 451,500.00 451,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15798 26725 ต.มะขามเต้ีย 4 50.40 50.40 25,000 1,260,000 1,260,000.00 1,260,000.00 0.30 

. โฉนด 16625 28472 ต.มะขามเต้ีย 2 20.60 20.60 20,000 412,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 671,200.00 671,200.00 - 

. โฉนด 13422 23808 ต.มะขามเต้ีย 2 20.20 20.20 12,000 242,400 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 6,750 270,000.00 15/20 54,000.00 216,000.00 458,400.00 458,400.00 0.02 

. โฉนด 28484 49007 ต.มะขามเต้ีย 2 20.10 20.10 15,000 301,500 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 15/20 162,000.00 648,000.00 949,500.00 949,500.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3295 5490 ต.มะขามเต้ีย 2 58.80 58.80 15,000 882,000 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 38/66 159,456.00 82,144.00 302,644 302,644.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 38/66 159,456.00 82,144.00 302,644 302,644.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 38/66 159,456.00 82,144.00 302,644 302,644.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 38/66 159,456.00 82,144.00 302,644 302,644.00 0.02 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 18



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 1673 4783 ต.ตลาด 3 84.70 84.70 20,000 1,694,000 1 อาคารพานิช ตึก 3 525.00 7,300 3,832,500.00 14/18 689,850.00 3,142,650.00 4,836,650.00 4,836,650.00 0.30 

. โฉนด 1674 4784 ต.ตลาด 3 47.70 47.70 20,000 954,000 คร่อม ฉ. - - - 954,000.00 954,000.00 0.30 

. โฉนด 1675 4785 ต.ตลาด 3 48.60 48.60 20,000 972,000 คร่อม ฉ. - - - 972,000.00 972,000.00 0.30 

. โฉนด 1676 4786 ต.ตลาด 2 49.50 49.50 20,000 990,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 680.00 6,550 4,454,000.00 14/18 801,720.00 3,652,280.00 4,642,280.00 4,642,280.00 0.02 

. โฉนด 1677 4787 ต.ตลาด 2 50.50 50.50 20,000 1,010,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,010,000.00 1,010,000.00 0.02 

. โฉนด 1678 4788 ต.ตลาด 2 51.40 51.40 20,000 1,028,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,028,000.00 1,028,000.00 0.02 

. โฉนด 1679 4789 ต.ตลาด 2 52.40 52.40 20,000 1,048,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,048,000.00 1,048,000.00 0.02 

. โฉนด 1680 4790 ต.ตลาด 2 53.30 53.30 20,000 1,066,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,066,000.00 1,066,000.00 0.02 

. โฉนด 1681 4791 ต.ตลาด 2 54.30 54.30 20,000 1,086,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,086,000.00 1,086,000.00 0.02 

. โฉนด 1682 4792 ต.ตลาด 2 55.00 55.00 20,000 1,100,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 1,100,000.00 1,100,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48712 88574 ต.มะขามเต้ีย 2 38.50 38.50 6,000 231,000 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 7,550 271,800.00 13/16 43,488.00 228,312.00 459,312.00 459,312.00 0.02 

. 1 1 100.00 6,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8192 16797 ต.มะขามเต้ีย 2 57.50 57.50 15,000 862,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550 628,800.00 15/20 125,760.00 503,040.00 1,365,540.00 1,365,540.00 - 

. โฉนด 1323 2701 ต.มะขามเต้ีย 4 50.70 50.70 15,000 760,500 - - - 760,500.00 760,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17151 90905 ต.บางกุง้ 4 1 20.90 120.90 5,400 652,860 652,860.00 652,860.00 0.30 

. โฉนด 17152 90906 ต.บางกุง้ 4 1 20.90 120.90 5,400 652,860 - - - 652,860.00 652,860.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 1213 2070 ต.ตลาด 2 1 41.80 441.80 18,000 7,952,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 512.00 87.67 6,550 3,353,600.00 7/7 234,752.00 3,118,848.00 10,090,815 10,090,815.12 - 

. - - 2 โรงจอดรถ คสล. 2 72.00 12.33 2,500 180,000.00 7/7 12,600.00 167,400.00 1,147,833 1,147,832.88 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 24553 24553 ต.มะขามเต้ีย 2 17.80 17.80 8,000 142,400 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 574,400.00 574,400.00 0.02 

. โฉนด 20534 34989 ต.มะขามเต้ีย 2 19.20 19.20 8,000 153,600 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 585,600.00 585,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5592 8485 ต.ตลาด 2 1 89.50 189.50 10,000 1,895,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 342.00 6,550 2,240,100.00 39/68 1,523,268.00 716,832.00 2,611,832.00 2,611,832.00 - 

. โฉนด 41329 74487 ต.มะขามเต้ีย 3 21.70 21.70 47,000 1,019,900 1 บา้นเด่ียว ตึก 98.00 6,550 641,900.00 15/20 128,380.00 513,520.00 1,533,420.00 1,533,420.00 0.30 

. โฉนด 41330 74488 ต.มะขามเต้ีย 3 21.20 21.20 47,000 996,400 คร่อม ฉ. - - - 996,400.00 996,400.00 0.30 

. โฉนด 41331 74489 ต.มะขามเต้ีย 3 20.60 20.60 47,000 968,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 128.00 6,550 838,400.00 15/20 167,680.00 670,720.00 1,638,920.00 1,638,920.00 0.30 

. โฉนด 41332 74490 ต.มะขามเต้ีย 3 20.10 20.10 47,000 944,700 คร่อม ฉ. - - - 944,700.00 944,700.00 0.30 

. โฉนด 41334 74492 ต.มะขามเต้ีย 2 93.90 93.90 10,000 939,000 1 ตึกแถว ตึก 49.00 33.33 7,550 369,950.00 39/68 251,566.00 118,384.00 431,384 431,384.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 49.00 33.33 7,550 369,950.00 39/68 251,566.00 118,384.00 431,384 431,384.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 49.00 33.33 7,550 369,950.00 39/68 251,566.00 118,384.00 431,384 431,384.00 0.02 

. โฉนด 41333 74491 ต.มะขามเต้ีย 2 93.70 93.70 10,000 937,000 1 ตึกแถว ตึก 45.50 25.00 7,550 343,525.00 39/68 233,597.00 109,928.00 344,178 344,178.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 45.50 25.00 7,550 343,525.00 39/68 233,597.00 109,928.00 344,178 344,178.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 45.50 25.00 7,550 343,525.00 39/68 233,597.00 109,928.00 344,178 344,178.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 45.50 25.00 7,550 343,525.00 39/68 233,597.00 109,928.00 344,178 344,178.00 0.02 

โฉนด 56885 109858 ต.มะขามเต้ีย 4 12.70 12.70 40,000 508,000 - - - 508,000.00 508,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 59885 118720 ต.มะขามเต้ีย 1 2 12.80 212.80 3,000 638,400 - - - 638,400.00 638,400.00 - 

. โฉนด 6167 1156 ต.มะขามเต้ีย 4 54.90 54.90 8,000 439,200 - - - 439,200.00 439,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4558 19802 ต.บางกุง้ 4 48.00 48.00 8,000 384,000 - - - 384,000.00 384,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8751 17471 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 8,000 398,400 - - - 398,400.00 398,400.00 0.30 

. โฉนด 8749 17469 ต.มะขามเต้ีย 4 49.70 49.70 8,000 397,600 - - - 397,600.00 397,600.00 0.30 

. โฉนด 8750 17470 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 8,000 398,400 - - - 398,400.00 398,400.00 0.30 

. โฉนด 8748 17468 ต.ตลาด 4 49.70 49.70 8,000 397,600 - - - 397,600.00 397,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26597 45153 ต.มะขามเต้ีย 2 12.40 12.40 12,000 148,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 728,640.00 728,640.00 0.02 

. โฉนด 1847 31722 ต.มะขามเต้ีย 4 57.70 57.70 15,000 865,500 - - - 865,500.00 865,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16746 86981 ต.บางกุง้ 2 2 3 60.00 1,160.00 6,000 6,960,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 26.00 6,550 170,300.00 14/18 30,654.00 139,646.00 7,099,646.00 7,099,646.00 0.02 

. โฉนด 1629 4487 ต.ตลาด 2 26.80 26.80 150,000 4,020,000 1 ตึกแถว ตึก 2 69.32 68.42 7,550 523,366.00 15/20 104,673.20 418,692.80 3,169,052 3,169,052.06 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 31.58 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,462,921 1,462,920.74 0.30 

. โฉนด 1630 4488 ต.ตลาด 3 49.00 49.00 140,000 6,860,000 1 ตึกแถว ตึก 2 76.00 70.37 7,550 573,800.00 15/20 114,760.00 459,040.00 5,286,447 5,286,447.41 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 29.63 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 2,225,873 2,225,872.59 0.30 

. โฉนด 3974 6388 ต.ตลาด 4 49.30 49.30 4,000 197,200 - - - 197,200.00 197,200.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 22573 38424 ต.ตลาด 2 17.90 17.90 18,000 322,200 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 30/50 405,000.00 405,000.00 727,200.00 727,200.00 0.02 

. โฉนด 1455 8341 ต.บางกุง้ 4 50.70 50.70 12,000 608,400 - - - 608,400.00 608,400.00 0.30 

. โฉนด 3090 19603 ต.ตลาด 4 0.20 0.20 18,000 3,600 - - - 3,600.00 3,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

โฉนด 6180 30942 ต.บางกุง้ 45.80 45.80 1,500 68,700 เปน็ทาง - - - 68,700.00 68,700.00 0.02 

. โฉนด 445 8674 ต.บางกุง้ 2 2 3 3.00 1,103.00 5,000 5,515,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 110.00 45.27 6,550 720,500.00 15/20 144,100.00 576,400.00 3,072,902 3,072,902.06 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 101.00 41.56 6,550 661,550.00 15/20 132,310.00 529,240.00 2,821,483 2,821,482.80 0.02 

. - - 3 บา้นเด่ียว ตึก 3 32.00 13.17 6,550 209,600.00 15/20 41,920.00 167,680.00 893,935 893,935.14 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 273 1014 ต.มะขามเต้ีย 3 1 68.00 468.00 12,500 5,850,000 1 ตึกแถว ตึก 2 200.00 40.98 7,550 1,510,000.00 15/20 302,000.00 1,208,000.00 3,605,541 3,605,540.98 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 60.00 12.30 7,550 453,000.00 15/20 90,600.00 362,400.00 1,081,662 1,081,662.30 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 3 36.00 7.38 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 648,997 648,997.38 0.30 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 60.00 12.30 7,550 453,000.00 15/20 90,600.00 362,400.00 1,081,662 1,081,662.30 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 3 36.00 7.38 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 648,997 648,997.38 0.30 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 60.00 12.30 7,550 453,000.00 15/20 90,600.00 362,400.00 1,081,662 1,081,662.30 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 3 36.00 7.38 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 648,997 648,997.38 0.30 

. โฉนด 2772 4671 ต.มะขามเต้ีย 1 1 30 3,400.00 15,000 51,000,000 - - - 51,000,000.00 51,000,000.00 - 

. โฉนด 2374 4116 ต.มะขามเต้ีย 1 2 72 7,950.00 15,000 119,250,000 - - - 119,250,000.00 119,250,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4422 6848 ต.ตลาด 4 50.40 50.40 15,000 756,000 - - - 756,000.00 756,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 5265 27772 ต.บางกุง้ 4 49.60 49.60 6,000 297,600 - - - 297,600.00 297,600.00 0.30 

. โฉนด 5266 27773 ต.บางกุง้ 4 49.40 49.40 6,000 296,400 - - - 296,400.00 296,400.00 0.30 

. โฉนด 5267 27774 ต.บางกุง้ 4 49.20 49.20 6,000 295,200 - - - 295,200.00 295,200.00 0.30 

. โฉนด 5268 27775 ต.บางกุง้ 4 48.90 48.90 6,000 293,400 - - - 293,400.00 293,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9790 20671 ต.ตลาด 2 39.00 39.00 50,000 1,950,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 40.00 16.67 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 566,600 566,600.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2-3 ตึก 2 80.00 33.33 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 1,133,200 1,133,200.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 3 40.00 16.67 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 566,600 566,600.00 0.30 

. - - 4 ชั้นที่ 2-3 ตึก 2 80.00 33.33 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 1,133,200 1,133,200.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28722 28722 ต.มะขามเต้ีย 2 1 17.60 117.60 6,000 705,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 35.00 6,550 229,250.00 15/20 45,850.00 183,400.00 889,000.00 889,000.00 - 

. โฉนด 2580 4435 ต.มะขามเต้ีย 1 76.40 76.40 15,000 1,146,000 - - - 1,146,000.00 1,146,000.00 - 

. โฉนด 7409 14673 ต.มะขามเต้ีย 2 1 52.10 152.10 15,000 2,281,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 66.67 6,550 628,800.00 48/76 477,888.00 150,912.00 1,671,912 1,671,912.00 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 33.33 6,550 314,400.00 22/34 106,896.00 207,504.00 968,004 968,004.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21613 36722 ต.มะขามเต้ีย 2 43.40 43.40 30,000 1,302,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,550 524,000.00 35/60 314,400.00 209,600.00 1,511,600.00 1,511,600.00 0.02 

โฉนด 21614 36723 ต.มะขามเต้ีย 54.10 54.10 15,000 811,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 811,500.00 811,500.00 0.02 

โฉนด 21898 37401 ต.มะขามเต้ีย 17.80 17.80 10,000 178,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 178,000.00 178,000.00 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 4926 22590 ต.บางกุง้ 2 53.60 53.60 12,000 643,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 100.00 6,550 655,000.00 9/9 58,950.00 596,050.00 1,239,250.00 1,239,250.00 0.02 

. โฉนด 4927 22589 ต.บางกุง้ 2 2 36.20 236.20 5,200 1,228,240 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 41.03 6,550 524,000.00 9/9 47,160.00 476,840.00 980,733 980,733.33 - 

2 โรงจอดรถ คสล. 2 40.00 20.51 2,500 100,000.00 9/9 9,000.00 91,000.00 342,947 342,946.67 - 

. - - 3 โรงจอดรถ คสล. 2 48.00 24.62 2,500 120,000.00 9/9 10,800.00 109,200.00 411,536 411,536.00 - 

. - - 4 โรงจอดรถ คสล. 2 27.00 13.85 2,500 67,500.00 9/9 6,075.00 61,425.00 231,489 231,489.00 - 

. โฉนด 9316 44357 ต.บางกุง้ 2 22.80 22.80 12,000 273,600 1 บา้นแถว ตึก 2 56.25 6,750 379,687.50 18/26 98,718.75 280,968.75 554,568.75 554,568.75 0.02 

. โฉนด 9364 24769 ต.บางกุง้ 2 21.90 21.90 12,000 262,800 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 15/20 162,000.00 648,000.00 910,800.00 910,800.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3912 6311 ต.มะขามเต้ีย 3 61.00 61.00 46,500 2,836,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 54.24 7,550 1,087,200.00 15/20 217,440.00 869,760.00 2,408,201 2,408,200.68 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.50 15.25 7,550 305,775.00 15/20 61,155.00 244,620.00 677,306 677,306.44 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 27.00 10.17 7,550 203,850.00 15/20 40,770.00 163,080.00 451,538 451,537.63 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 27.00 10.17 7,550 203,850.00 15/20 40,770.00 163,080.00 451,538 451,537.63 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 27.00 10.17 7,550 203,850.00 15/20 40,770.00 163,080.00 451,538 451,537.63 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6806 35750 ต.บางกุง้ 3 78.80 78.80 14,500 1,142,600 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,722,440.00 1,722,440.00 0.30 

. โฉนด 6807 35751 ต.บางกุง้ 2 18.40 18.40 14,500 266,800 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 846,640.00 846,640.00 0.02 

. โฉนด 6808 35752 ต.บางกุง้ 2 18.60 18.60 14,500 269,700 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 849,540.00 849,540.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16496 26716 ต.มะขามเต้ีย 2 3 33.80 1,233.80 1,850 2,282,530 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 43.50 6,550 284,925.00 15/20 56,985.00 227,940.00 2,510,470.00 2,510,470.00 0.02 

. โฉนด 41150 74262 ต.มะขามเต้ีย 4 25.10 25.10 40,000 1,004,000 - - - 1,004,000.00 1,004,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 15625 26717 ต.มะขามเต้ีย 4 61.50 61.50 40,000 2,460,000 - - - 2,460,000.00 2,460,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 53557 101711 ต.มะขามเต้ีย 1 50.00 50.00 4,000 200,000 - - - 200,000.00 200,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27111 47891 ต.มะขามเต้ีย 2 1 75.40 175.40 10,000 1,754,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 15/20 78,600.00 314,400.00 2,068,400.00 2,068,400.00 0.02 

. โฉนด 58789 114210 ต.มะขามเต้ีย 2 38.90 38.90 4,000 155,600 บริเวณบา้น - - - 155,600.00 155,600.00 0.02 

. โฉนด 52429 99845 ต.มะขามเต้ีย 2 40.00 40.00 5,000 200,000 บริเวณบา้น - - - 200,000.00 200,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17453 30178 ต.มะขามเต้ีย 2 17.50 17.50 15,000 262,500 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 15/20 162,000.00 648,000.00 910,500.00 910,500.00 - 

. โฉนด 8947 18808 ต.มะขามเต้ีย 2 14.20 14.20 20,000 284,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 32.00 50.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 335,280 335,280.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 32.00 50.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 335,280 335,280.00 0.02 

. - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15522 79191 ต.บางกุง้ 2 18.80 18.80 37,000 695,600 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,275,440.00 1,275,440.00 - 

. โฉนด 15890 82723 ต.มะขามเต้ีย 2 20.20 20.20 37,000 747,400 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 10/10 81,000.00 729,000.00 1,476,400.00 1,476,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 146 679 ต.ตลาด 2 91.00 91.00 93,500 8,508,500 1 ชั้นที่1-2 ตึก 2 96.00 11.76 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,580,840 1,580,840.00 

. - - 2 ชั้นที่3-4 ตึก 3 120.00 14.71 7,550 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,976,050 1,976,050.00 0.30 

. - - 3 ชั้นที่1-2 ตึก 2 96.00 11.76 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,580,840 1,580,840.00 0.02 

. - - 4 ชั้นที่3-4 ตึก 3 120.00 14.71 7,550 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,976,050 1,976,050.00 0.30 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 25



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 5 หอ้งแถว ไม้ 2 96.00 11.76 6,650 638,400.00 31/93 593,712.00 44,688.00 1,045,688 1,045,688.00 0.02 

. - - 6 จ านวน3หอ้ง ไม้ 2 288.00 35.29 6,650 1,915,200.00 31/93 1,781,136.00 134,064.00 3,137,064 3,137,064.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 46907 85309 ต.มะขามเต้ีย 2 1 11.70 111.70 24,500 2,736,650 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 12/14 55,020.00 337,980.00 3,074,630.00 3,074,630.00 - 

. โฉนด 19111 110261 ต.บางกุง้ 2 36.60 36.60 4,000 146,400 1 บา้นแถว ตึก 2 136.80 6,750 923,400.00 1/1 9,234.00 914,166.00 1,060,566.00 1,060,566.00 0.02 

. โฉนด 19110 110260 ต.บางกุง้ 2 31.30 31.30 4,000 125,200 1 บา้นแถว ตึก 2 136.80 6,750 923,400.00 1/1 9,234.00 914,166.00 1,039,366.00 1,039,366.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10320 19218 ต.มะขามเต้ีย 4 49.70 49.70 6,000 298,200 - - - 298,200.00 298,200.00 0.30 

. โฉนด 10322 19220 ต.มะขามเต้ีย 4 83.30 83.30 6,000 499,800 - - - 499,800.00 499,800.00 0.30 

. โฉนด 8489 17090 ต.มะขามเต้ีย 4 50.80 50.80 15,000 762,000 - - - 762,000.00 762,000.00 0.30 

. โฉนด 3382 5615 ต.มะขามเต้ีย 4 82.10 82.10 15,000 1,231,500 - - - 1,231,500.00 1,231,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9671 9671 ต.บางกุง้ 2 2 41.50 241.50 15,500 3,743,250 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 30.00 6,550 196,500.00 15/20 39,300.00 157,200.00 3,900,450.00 3,900,450.00 - 

. โฉนด 11249 54333 ต.บางกุง้ 4 55.70 55.70 4,000 222,800 - - - 222,800.00 222,800.00 0.30 

. โฉนด 12993 62108 ต.บางกุง้ 4 56.70 56.70 4,000 226,800 - - - 226,800.00 226,800.00 0.30 

. โฉนด 12994 62109 ต.บางกุง้ 4 56.70 56.70 4,000 226,800 - - - 226,800.00 226,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 14 145 ต.บางชนะ 2 9 3 54.00 3,954.00 200 790,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 90.00 6,550 589,500.00 15/20 117,900.00 471,600.00 1,262,400.00 1,262,400.00 - 

. น.ส.3 14 216 ต.บางชนะ 1 4 2 21.00 1,821.00 200 364,200 - - - 364,200.00 364,200.00 - 

. น.ส.3 30 331 ต.บางชนะ 1 1 2 47.00 647.00 200 129,400 - - - 129,400.00 129,400.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. น.ส.3 30 330 ต.บางชนะ 1 3 93.00 393.00 200 78,600 - - - 78,600.00 78,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18927 109736 ลูกอยู่ 2 17.00 17.00 12,000 204,000 1 บา้นแถว ตึก 2 232.00 6,750 1,566,000.00 15/20 313,200.00 1,252,800.00 1,456,800.00 1,456,800.00 0.02 

. โฉนด 16634 86819 ต.บางกุง้ 2 25.00 25.00 15,000 375,000 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750 405,000.00 14/18 72,900.00 332,100.00 707,100.00 707,100.00 0.02 

. โฉนด 8063 39929 ต.บางกุง้ 2 18.40 18.40 12,000 220,800 1 ตึกแถว3ชั้น ตึก 2 120.00 7,550 906,000.00 14/18 163,080.00 742,920.00 963,720.00 963,720.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21090 35409 ต.มะขามเต้ีย 2 59.30 59.30 12,000 711,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 97.75 6,550 640,262.50 15/20 128,052.50 512,210.00 1,223,810.00 1,223,810.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 36650 63325 ต.มะขามเต้ีย 4 3 60.80 360.80 8,000 2,886,400 - - - 2,886,400.00 2,886,400.00 0.30 

. โฉนด 36652 63327 ต.มะขามเต้ีย 4 3 59.90 359.90 8,000 2,879,200 - - - 2,879,200.00 2,879,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1606 3085 ต.มะขามเต้ีย 3 1 28.40 128.40 25,000 3,210,000 1 ตึกแถว ตึก 3 86.00 20.45 7,550 649,300.00 15/20 129,860.00 519,440.00 1,175,944 1,175,944.16 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 140.00 33.29 7,550 1,057,000.00 15/20 211,400.00 845,600.00 1,914,328 1,914,327.71 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 24.50 5.83 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 335,007 335,007.35 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 24.50 5.83 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 335,007 335,007.35 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 24.50 5.83 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 335,007 335,007.35 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 16.00 3.80 7,550 120,800.00 15/20 24,160.00 96,640.00 218,780 218,780.31 0.02 

- - 7 จ านวน3หอ้ง ตึก 2 105.00 24.97 7,550 792,750.00 15/20 158,550.00 634,200.00 1,435,746 1,435,745.78 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17506 30130 ต.ตลาด 2 17.70 17.70 25,000 442,500 1 ตึกแถว ตึก 2 196.00 7,550 1,479,800.00 15/20 295,960.00 1,183,840.00 1,626,340.00 1,626,340.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 4057 17745 ต.บางกุง้ 2 45.20 45.20 12,000 542,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 61.54 6,550 524,000.00 3/3 15,720.00 508,280.00 842,065 842,064.62 0.02 

2 บา้นเด่ียว ตึก 2 20.00 15.38 6,550 131,000.00 3/3 3,930.00 127,070.00 210,516 210,516.15 0.02 

3 โรงจอดรถ คสล. 2 30.00 23.08 2,500 75,000.00 3/3 2,250.00 72,750.00 197,919 197,919.23 - 

. โฉนด 4058 17746 ต.บางกุง้ 2 48.00 48.00 12,000 576,000 1 คร่อม ฉ. คสล. - - - - 

. โฉนด 25505 43652 ต.มะขามเต้ีย 2 19.50 19.50 12,000 234,000 1 บา้นแถว ตึก 2 160.00 6,750 1,080,000.00 15/20 216,000.00 864,000.00 1,098,000.00 1,098,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 47621 87379 ต.มะขามเต้ีย 2 23.30 23.30 40,000 932,000 1 ตึกแถวชั้น ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 13/16 115,968.00 608,832.00 1,540,832.00 1,540,832.00 0.02 

. โฉนด 47613 87380 ต.มะขามเต้ีย 3 23.50 23.50 40,000 940,000 1 ตึกแถวชั้น ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 13/16 115,968.00 608,832.00 1,548,832.00 1,548,832.00 0.30 

. โฉนด 47752 87381 ต.มะขามเต้ีย 2 23.50 23.50 40,000 940,000 1 ตึกแถวชั้น ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 13/16 115,968.00 608,832.00 1,548,832.00 1,548,832.00 0.02 

. โฉนด 502 1302 ต.มะขามเต้ีย 2 49.00 49.00 40,000 1,960,000 1 ตึกแถวชั้น ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 13/16 115,968.00 608,832.00 2,568,832.00 2,568,832.00 0.02 

. โฉนด 54028 103340 ต.มะขามเต้ีย 4 18.40 18.40 14,000 257,600 - - - 257,600.00 257,600.00 0.30 

. โฉนด 18472 31937 ต.มะขามเต้ีย 4 1 29.50 129.50 14,000 1,813,000 - - - 1,813,000.00 1,813,000.00 0.30 

. โฉนด 438 1085 ต.มะขามเต้ีย 2 57.90 57.90 7,000 405,300 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550 1,257,600.00 7/7 88,032.00 1,169,568.00 1,574,868.00 1,574,868.00 0.02 

. โฉนด 55230 105102 ต.มะขามเต้ีย 4 2 50.00 250.00 6,000 1,500,000 - - - 1,500,000.00 1,500,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25641 43781 ต.มะขามเต้ีย 2 19.50 19.50 15,000 292,500 1 บา้นแถว ตึก 2 104.00 6,750 702,000.00 15/20 140,400.00 561,600.00 854,100.00 854,100.00 0.02 

. โฉนด 27139 46282 ต.มะขามเต้ีย 2 35.40 35.40 30,000 1,062,000 1 ชั้นที่1-2 ตึก 3 176.00 50.00 7,550 1,328,800.00 15/20 265,760.00 1,063,040.00 1,594,040 1,594,040.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่3-4 ตึก 2 176.00 50.00 7,550 1,328,800.00 15/20 265,760.00 1,063,040.00 1,594,040 1,594,040.00 0.02 

. - - - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 23776 40961 ต.มะขามเต้ีย 2 50.00 50.00 15,000 750,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 36.00 6,550 235,800.00 13/16 37,728.00 198,072.00 948,072.00 948,072.00 0.02 

. โฉนด 15965 27430 ต.มะขามเต้ีย 2 12.70 12.70 15,000 190,500 1 ชั้นที่1 ตึก 3 49.40 50.00 7,550 372,970.00 11/12 44,756.40 328,213.60 423,464 423,463.60 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 49.40 50.00 7,550 372,970.00 11/12 44,756.40 328,213.60 423,464 423,463.60 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17084 29833 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.00 6,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 45544 84615 ต.มะขามเต้ีย 1 68.50 68.50 6,000 411,000 - - - 411,000.00 411,000.00 - 

. โฉนด 45555 84626 ต.มะขามเต้ีย 1 2 13.50 213.50 6,000 1,281,000 - - - 1,281,000.00 1,281,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25606 48301 ต.มะขามเต้ีย 2 45.50 45.50 12,000 546,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 11/12 47,160.00 345,840.00 891,840.00 891,840.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27000 46233 ต.มะขามเต้ีย 2 17.80 17.80 20,000 356,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 60.00 50.00 6,750 405,000.00 15/20 81,000.00 324,000.00 502,000 502,000.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 60.00 50.00 6,750 405,000.00 15/20 81,000.00 324,000.00 502,000 502,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 44903 82682 ต.มะขามเต้ีย 1 2 29.70 229.70 1,500 344,550 - - - 344,550.00 344,550.00 - 

. โฉนด 25217 43196 ต.มะขามเต้ีย 2 45.80 45.80 12,000 549,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550 471,600.00 15/20 94,320.00 377,280.00 926,880.00 926,880.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 30356 52006 ต.มะขามเต้ีย 4 52.20 52.20 8,000 417,600 - - - 417,600.00 417,600.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 38371 38371 ต.มะขามเต้ีย 2 1 27.70 127.70 10,000 1,277,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550 628,800.00 15/20 125,760.00 503,040.00 1,780,040.00 1,780,040.00 0.02 

น.ส.3 13 1564 ต.มะขามเต้ีย 2 13.00 13.00 500 6,500 บริเวณบา้น - - - 6,500.00 6,500.00 

. โฉนด 67813 676813 ต.มะขามเต้ีย 2 34.80 34.80 10,000 348,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,550 366,800.00 15/20 73,360.00 293,440.00 641,440.00 641,440.00 0.02 

. โฉนด 67795 67813 ต.มะขามเต้ีย 2 17.40 17.40 10,000 174,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,550 366,800.00 15/20 73,360.00 293,440.00 467,440.00 467,440.00 0.02 

. โฉนด 67799 67799 ต.มะขามเต้ีย 2 16.90 16.90 10,000 169,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,550 366,800.00 15/20 - 366,800.00 535,800.00 535,800.00 0.02 

. โฉนด 66662 66662 ต.มะขามเต้ีย 2 15.10 15.10 10,000 151,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,550 366,800.00 15/20 73,360.00 293,440.00 444,440.00 444,440.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9613 18433 ต.มะขามเต้ีย 2 16.30 16.30 40,000 652,000 1 ตึกแถวชั้น ตึก 2 124.00 7,550 936,200.00 15/20 187,240.00 748,960.00 1,400,960.00 1,400,960.00 0.02 

. โฉนด 14827 25914 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 14826 25913 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. โฉนด 14825 25912 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 12,000 597,600 - - - 597,600.00 597,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2878 112924 ต.บางใบไม้ 3 44.40 44.40 6,000 266,400 1 ตึกแถวชั้น ตึก 3 192.00 7,550 1,449,600.00 6/6 86,976.00 1,362,624.00 1,629,024.00 1,629,024.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13166 25434 ต.มะขามเต้ีย 1 47.70 47.70 12,000 572,400 - - - 572,400.00 572,400.00 - 

. โฉนด 13165 25433 ต.มะขามเต้ีย 1 47.80 47.80 12,000 573,600 - - - 573,600.00 573,600.00 - 

. โฉนด 17106 29855 ต.มะขามเต้ีย 1 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9277 18992 ต.มะขามเต้ีย 4 65.10 65.10 6,000 390,600 - - - 390,600.00 390,600.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 1411 9379 ต.บางกุง้ 2 1 13.50 113.50 1,500 170,250 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 6,550 314,400.00 15/20 62,880.00 251,520.00 421,770.00 421,770.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23501 40554 ต.มะขามเต้ีย 2 1 20.90 420.90 15,000 6,313,500 1 ตึกแถว ตึก 2 30.00 33.33 7,550 226,500.00 26/42 95,130.00 131,370.00 2,235,870 2,235,870.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 30.00 33.33 7,550 226,500.00 26/42 95,130.00 131,370.00 2,235,870 2,235,870.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 3 30.00 33.33 7,550 226,500.00 26/42 95,130.00 131,370.00 2,235,870 2,235,870.00 - 

. โฉนด 23502 40555 ต.มะขามเต้ีย 2 3 5.30 305.30 15,000 4,579,500 คร่อม ฉ. - - - 4,579,500.00 4,579,500.00 0.02 

. โฉนด 23503 40556 ต.มะขามเต้ีย 2 2 96.50 296.50 15,000 4,447,500 1 ตึกแถว ตึก 2 36.00 6.21 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 493,492 493,491.72 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 36.00 6.21 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 493,492 493,491.72 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 36.00 6.21 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 493,492 493,491.72 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 36.00 6.21 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 493,492 493,491.72 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 36.00 6.21 7,550 271,800.00 15/20 54,360.00 217,440.00 493,492 493,491.72 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 4.00 0.69 7,550 30,200.00 15/20 6,040.00 24,160.00 54,832 54,832.41 0.02 

. - - 7 9 หอ้ง ตึก 2 396.00 68.28 7,550 2,989,800.00 15/20 597,960.00 2,391,840.00 5,428,409 5,428,408.97 0.02 

. โฉนด 18628 32098 ต.มะขามเต้ีย 2 2 1 44.30 944.30 15,000 14,164,500 1 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 2 1,400.00 7,050 9,870,000.00 3/3 296,100.00 9,573,900.00 23,738,400.00 23,738,400.00 0.02 

. โฉนด 54818 105165 ต.มะขามเต้ีย 2 3 66.70 366.70 10,000 3,667,000 - - - 3,667,000.00 3,667,000.00 0.02 

. โฉนด 6073 33862 ต.มะขามเต้ีย 1 1 59.50 159.50 6,000 957,000 - - - 957,000.00 957,000.00 - 

โฉนด 24154 42095 ต.มะขามเต้ีย 2 3 66.70 366.70 10,000 3,667,000 1 คร่อม.ฉ ตึก - - - 3,667,000.00 3,667,000.00 0.02 

. โฉนด 6166 11564 ต.มะขามเต้ีย 4 52.90 52.90 15,000 793,500 - - - 793,500.00 793,500.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 37161 37161 ต.บางกุง้ 2 69.40 69.40 12,000 832,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 137.50 6,550 900,625.00 15/20 180,125.00 720,500.00 1,553,300.00 1,553,300.00 0.02 

. โฉนด 27806 48937 ต.มะขามเต้ีย 4 1 93.70 493.70 7,500 3,702,750 - - - 3,702,750.00 3,702,750.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4941 7445 ต.มะขามเต้ีย 4 1 9.80 109.80 15,000 1,647,000 - - - 1,647,000.00 1,647,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48090 87465 ต.มะขามเต้ีย 2 86.90 86.90 15,000 1,303,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 448.00 6,550 2,934,400.00 15/20 586,880.00 2,347,520.00 3,651,020.00 3,651,020.00 0.02 

. โฉนด 553 1344 ต.มะขามเต้ีย 2 7.60 7.60 7,500 57,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 57,000.00 57,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6697 12621 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 6698 12622 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 7 14 ต.ตลาด 1 1 3 95.00 795.00 6,000 4,770,000 1 บา้นเด่ียว 96.00 6,550 628,800.00 11/12 75,456.00 553,344.00 5,323,344.00 5,323,344.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22512 39039 ต.มะขามเต้ีย 2 2 81.00 281.00 22,500 6,322,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 52.00 50.00 6,550 340,600.00 9/9 30,654.00 309,946.00 3,471,196 3,471,196.00 - 

. - - 2 จอดรถ ไม้ 2 52.00 50.00 6,550 340,600.00 9/9 30,654.00 309,946.00 3,471,196 3,471,196.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13684 64420 ต.บางกุง้ 2 1 70.00 170.00 4,000 680,000 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 72.00 6,550 471,600.00 15/20 94,320.00 377,280.00 1,057,280.00 1,057,280.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 24689 42229 ต.มะขามเต้ีย 2 17.40 17.40 23,500 408,900 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 927,300.00 927,300.00 0.02 

. - - - - - - - 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 32



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 28894 50377 ต.ตลาด 2 92.50 92.50 15,000 1,387,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 85.00 29.41 6,550 556,750.00 15/20 111,350.00 445,400.00 853,488 853,488.24 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 34.00 11.76 7,550 256,700.00 15/20 51,340.00 205,360.00 368,595 368,595.29 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12175 36087 ต.มะขามเต้ีย 3 23.00 23.00 30,000 690,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 62.00 50.00 7,550 468,100.00 4/4 18,724.00 449,376.00 794,376 794,376.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 62.00 50.00 7,550 468,100.00 4/4 18,724.00 449,376.00 794,376 794,376.00 - 

. - - - 

. โฉนด 719 8997 ต.บางกุง้ 3 2 800.00 16,000 12,800,000 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 12,800,000.00 12,800,000.00 0.30 

1 7 1 35.90 2,935.90 16,000 46,974,400 - - - 46,974,400.00 46,974,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2352 13276 ต.บางกุง้ 4 20.00 20.00 30,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10835 20017 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 - 

. โฉนด 25294 43195 ต.มะขามเต้ีย 1 1 9.30 109.30 4,000 437,200 - - - 437,200.00 437,200.00 - 

. โฉนด 11834 21567 ใหห้ลานอยู่ 2 18.60 18.60 40,000 744,000 1 บา้นแถว ตึก 2 144.00 6,750 972,000.00 15/20 194,400.00 777,600.00 1,521,600.00 1,521,600.00 0.02 

. น.ส.3 191 635 ต.มะขามเต้ีย 2 61.00 61.00 500 30,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550 471,600.00 9/9 42,444.00 429,156.00 459,656.00 459,656.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 15588 23605 ต.มะขามเต้ีย 1 79.70 79.70 12,000 956,400 - - - 956,400.00 956,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14625 69157 ต.บางกุง้ 4 4 13.60 1,613.60 6,000 9,681,600 - - - 9,681,600.00 9,681,600.00 0.30 

. โฉนด 13851 69326 ต.บางกุง้ 4 15 4.50 6,004.50 5,000 30,022,500 - - - 30,022,500.00 30,022,500.00 0.30 

. โฉนด 14619 68523 ต.บางกุง้ 4 8 3 45.80 3,545.80 6,000 21,274,800 - - - 21,274,800.00 21,274,800.00 0.30 

. โฉนด 14620 68524 ต.บางกุง้ 4 6 3 93.50 2,793.50 6,000 16,761,000 - - - 16,761,000.00 16,761,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3870 36041 ต.ตลาด 2 14.90 14.90 60,000 894,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 657,192 657,192.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 657,192 657,192.00 0.02 

. โฉนด 3871 36042 ต.ตลาด 2 15.10 15.10 60,000 906,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 663,192 663,192.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 663,192 663,192.00 0.02 

. โฉนด 3869 36040 ต.ตลาด 2 15.20 15.20 60,000 912,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 666,192 666,192.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 26/42 152,208.00 210,192.00 666,192 666,192.00 0.02 

. - - 

. โฉนด 24957 42978 ต.มะขามเต้ีย 1 10 1 35.30 4,135.30 2,600 10,751,780 - - - 10,751,780.00 10,751,780.00 - 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 97 119 ต.บางใบไม้ 2 3 2 44.00 1,444.00 200 288,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 20.00 6,550 131,000.00 25/40 52,400.00 78,600.00 367,400.00 367,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11764 21458 ต.มะขามเต้ีย 4 49.20 49.20 10,000 492,000 - - - 492,000.00 492,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 11766 21460 ต.มะขามเต้ีย 4 98.40 98.40 10,000 984,000 - - - 984,000.00 984,000.00 0.30 

. โฉนด 11768 21462 ต.มะขามเต้ีย 4 98.40 98.40 10,000 984,000 - - - 984,000.00 984,000.00 0.30 

. โฉนด 11657 21402 ต.มะขามเต้ีย 4 57.30 57.30 12,000 687,600 - - - 687,600.00 687,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25474 43621 ต.มะขามเต้ีย 2 12.00 12.00 15,000 180,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 759,840.00 759,840.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11779 22683 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.00 6,250 625,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 76.50 6,550 501,075.00 14/18 90,193.50 410,881.50 1,035,881.50 1,035,881.50 - 

. 1 2 7.70 207.70 6,250 1,298,125 - - - 1,298,125.00 1,298,125.00 - 

. 3 25.00 25.00 6,250 156,250 เสาดีแทค 100.00 - - - 156,250.00 156,250.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17033 29964 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 6,000 298,800 - - - 298,800.00 298,800.00 0.30 

. โฉนด 17034 29963 ต.มะขามเต้ีย 4 49.10 49.10 6,000 294,600 - - - 294,600.00 294,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3546 15716 ต.บางกุง้ 4 53.10 53.10 12,000 637,200 - - - 637,200.00 637,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3368 15732 ต.บางกุง้ 3 2 75.10 275.10 19,500 5,364,450 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 14.81 7,550 302,000.00 14/18 54,360.00 247,640.00 1,042,373 1,042,373.33 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 59.26 6,550 1,048,000.00 15/20 209,600.00 838,400.00 4,017,333 4,017,333.33 - 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 14.81 7,550 302,000.00 14/18 54,360.00 247,640.00 1,042,373 1,042,373.33 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 30.00 11.11 7,550 226,500.00 14/18 40,770.00 185,730.00 781,780 781,780.00 0.02 

. โฉนด 3373 15737 ต.บางกุง้ 2 1 68.60 168.60 10,000 1,686,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 6,550 157,200.00 15/20 31,440.00 125,760.00 1,811,760.00 1,811,760.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 4671 22027 ต.บางกุง้ 4 24.10 24.10 4,000 96,400 - - - 96,400.00 96,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22917 39223 ต.มะขามเต้ีย 2 2 800.00 9,000 7,200,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 70.00 6,550 458,500.00 13/16 73,360.00 385,140.00 7,585,140.00 7,585,140.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2122 3784 ต.มะขามเต้ีย 4 78.10 78.10 15,000 1,171,500 - - - 1,171,500.00 1,171,500.00 0.30 

. โฉนด 4061 6537 ต.มะขามเต้ีย 4 60.60 60.60 15,000 909,000 - - - 909,000.00 909,000.00 0.30 

. โฉนด 4062 6538 ต.มะขามเต้ีย 4 59.50 59.50 15,000 892,500 - - - 892,500.00 892,500.00 0.30 

. โฉนด 4063 6539 ต.มะขามเต้ีย 2 58.90 58.90 15,000 883,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 1,512,300.00 1,512,300.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3123 19626 ต.ตลาด 2 99.90 99.90 20,000 1,998,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 189.00 6,550 1,237,950.00 15/20 247,590.00 990,360.00 2,988,360.00 2,988,360.00 - 0.02 

. โฉนด 3117 19620 ต.ตลาด 2 28.20 28.20 18,000 507,600 1 ตึกแถว ตึก 2 24.50 7.61 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 186,602 186,601.74 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 24.50 7.61 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 186,602 186,601.74 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 24.50 7.61 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 186,602 186,601.74 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 24.50 7.61 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 186,602 186,601.74 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 24.50 7.61 7,550 184,975.00 15/20 36,995.00 147,980.00 186,602 186,601.74 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 33.25 10.33 7,550 251,037.50 15/20 50,207.50 200,830.00 253,245 253,245.22 0.02 

. - - 7 5  หอ้ง ตึก 2 166.25 51.63 7,550 1,255,187.50 15/20 251,037.50 1,004,150.00 1,266,226 1,266,226.09 0.02 

. โฉนด 11633 21378 ต.มะขามเต้ีย 1 86.10 86.10 12,000 1,033,200 - - - 1,033,200.00 1,033,200.00 - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 21240 38349 ต.มะขามเต้ีย 1 1 1 43.50 543.50 6,400 3,478,400 - - - 3,478,400.00 3,478,400.00 - 

. โฉนด 34302 61238 ต.มะขามเต้ีย 3 24.80 324.80 8,000 2,598,400 1 โรงจอดรถ โครง 3 324.00 49.09 2,500 810,000.00 - 810,000.00 2,085,578 2,085,578.18 0.30 

. - - 2 โรงจอดรถ โครง 3 48.00 7.27 2,500 120,000.00 - 120,000.00 308,975 308,974.55 0.30 

. - - 3 โรงจอดรถ โครง 3 288.00 43.64 2,500 720,000.00 - 720,000.00 1,853,847 1,853,847.27 0.30 

. โฉนด 41228 78150 ต.มะขามเต้ีย 3 1 57.00 157.00 25,000 3,925,000 เสาว์ดีแทค - - - 3,925,000.00 3,925,000.00 0.30 

. โฉนด 41228 78150 ต.มะขามเต้ีย 2 1 100.00 25,000 2,500,000 1 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 2,500,000.00 2,500,000.00 0.30 

57.00 25,000 1,425,000 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 1 144.00 6,550 943,200.00 17/24 226,368.00 716,832.00 2,141,832.00 2,141,832.00 0.02 

2 12.00 6,550 78,600.00 17/24 18,864.00 59,736.00 59,736.00 59,736.00 0.30 

. โฉนด 60286 120383 ต.มะขามเต้ีย 3 3 62.60 362.60 3,000 1,087,800 1 ค.ส.ล.โล่ง ตึก 3 72.00 23.08 7,550 543,600.00 15/20 108,720.00 434,880.00 685,911 685,910.77 0.30 

. - - 2 ค.ส.ล.โล่ง ตึก 2 240.00 76.92 7,550 1,812,000.00 15/20 362,400.00 1,449,600.00 2,286,369 2,286,369.23 0.02 

. โฉนด 60288 120385 ต.มะขามเต้ีย 1 3 73.80 373.80 3,000 1,121,400 - - - 1,121,400.00 1,121,400.00 - 

. โฉนด 41206 78149 ต.มะขามเต้ีย 2 3 14.70 314.70 21,000 6,608,700 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550 1,257,600.00 3/3 37,728.00 1,219,872.00 7,828,572.00 7,828,572.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 36760 64022 ต.มะขามเต้ีย 4 76.60 76.60 15,000 1,149,000 - - - 1,149,000.00 1,149,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7127 14585 ต.มะขามเต้ีย 2 1 75.00 175.00 15,000 2,625,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 266.70 6,550 1,746,885.00 15/20 349,377.00 1,397,508.00 4,022,508.00 4,022,508.00 - 

. โฉนด 51459 96208 ต.มะขามเต้ีย 3 21.20 21.20 40,000 848,000 1 ตึกแถว ตึก 3 196.00 7,550 1,479,800.00 15/20 295,960.00 1,183,840.00 2,031,840.00 2,031,840.00 0.30 

. โฉนด 51458 96207 ต.มะขามเต้ีย 3 21.30 21.30 40,000 852,000 1 ตึกแถว ตึก 3 196.00 7,550 1,479,800.00 15/20 295,960.00 1,183,840.00 2,035,840.00 2,035,840.00 0.30 

. โฉนด 10858 20040 ต.มะขามเต้ีย 4 58.20 58.20 20,000 1,164,000 - - - 1,164,000.00 1,164,000.00 0.30 

. โฉนด 10859 20041 ต.มะขามเต้ีย 4 57.70 57.70 20,000 1,154,000 - - - 1,154,000.00 1,154,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 4950 8042 ต.มะขามเต้ีย 2 11 4,400.00 1,500 6,600,000 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 264.60 54.00 6,550 1,733,130.00 15/20 346,626.00 1,386,504.00 4,950,504.00 4,950,504.00 - 

. - - 2 โรงจอดรถ คสล 2 125.40 25.59 - - - 1,689,061.22 1,689,061.22 - 

. - - 3 บา้นเด่ียว ไม้ 2 100.00 20.41 6,550 655,000.00 15/65 425,750.00 229,250.00 1,576,188.78 1,576,188.78 0.02 

โฉนด 56417 108052 ต.มะขามเต้ีย 1 3 3 2.29 1,502.29 1,500 2,253,435 - - - 2,253,435.00 2,253,435.00 - 

. โฉนด 4952 8044 ต.มะขามเต้ีย 1 7 3 7.30 3,107.30 1,500 4,660,950 - - - 4,660,950.00 4,660,950.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16970 30676 ต.มะขามเต้ีย 2 17.60 17.60 15,000 264,000 1 บา้นแถว ตึก 2 104.00 6,750 702,000.00 15/20 140,400.00 561,600.00 825,600.00 825,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12335 22676 ต.มะขามเต้ีย 2 83.90 83.90 22,500 1,887,750 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 121.00 6,550 792,550.00 15/20 158,510.00 634,040.00 2,521,790.00 2,521,790.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 316 558 ต.ตลาด 2 11.60 11.60 100,000 1,160,000 1 ตึกแถว ตึก 2 84.00 7,550 634,200.00 5/5 31,710.00 602,490.00 1,762,490.00 1,762,490.00 - 

. โฉนด 2282 10676 ต.ตลาด 2 26.00 26.00 150,000 3,900,000 1 ตึกแถว ตึก 2 135.00 7,550 1,019,250.00 15/20 203,850.00 815,400.00 4,715,400.00 4,715,400.00 0.02 

. โฉนด 1092 2619 ต.มะขามเต้ีย 2 1 18.90 118.90 65,000 7,728,500 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.02 

2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 3 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.30 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 3 32.00 16.67 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 1,481,363 1,481,363.33 0.30 

. โฉนด 9551 49878 ต.บางกุง้ 1 70.90 70.90 8,500 602,650 - - - 602,650.00 602,650.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 15350 25447 ต.มะขามเต้ีย 2 20.00 20.00 15,000 300,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 732,000.00 732,000.00 0.02 

. โฉนด 15557 26933 ต.มะขามเต้ีย 2 25.00 25.00 15,000 375,000 1 บา้นแถว ตึก 2 90.00 6,750 607,500.00 13/16 97,200.00 510,300.00 885,300.00 885,300.00 0.02 

. โฉนด 15492 25589 ให้น้องอยู่ 2 20.30 20.30 15,000 304,500 1 บา้นแถว ตึก 2 52.00 6,750 351,000.00 15/20 70,200.00 280,800.00 585,300.00 585,300.00 0.02 

. โฉนด 15372 25469 ใหลู้กอยู่ 2 19.80 19.80 15,000 297,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 729,000.00 729,000.00 0.02 

. โฉนด 15471 25568 ต.มะขามเต้ีย 2 25.80 25.80 15,000 387,000 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750 405,000.00 12/14 56,700.00 348,300.00 735,300.00 735,300.00 0.02 

. - - - - - - - 

นายบญุรัตน์  ปญัญวิศิษฎก์ุล

. โฉนด 19921 33850 ต.มะขามเต้ีย 4 1 0.10 400.10 8,100 3,240,810 - - - 3,240,810.00 3,240,810.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางสาวบญุรัตน์  เหล่าบณัฑิต

. โฉนด 5385 24062 ต.บางกุง้ 4 40.80 40.80 12,000 489,600 - - - 489,600.00 489,600.00 0.30 

. โฉนด 5384 24061 ต.บางกุง้ 4 40.80 40.80 12,000 489,600 - - - 489,600.00 489,600.00 0.30 

. โฉนด 2350 13274 ต.บางกุง้ 4 21.70 21.70 30,000 651,000 - - - 651,000.00 651,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางบญุมณฑิรา  เสือค า

. โฉนด 6169 11567 ต.มะขามเต้ีย 3 49.70 49.70 15,000 745,500 1 โรงซ่อมรถ ตึก 165.00 5,550 915,750.00 2/2 18,315.00 897,435.00 1,642,935.00 1,642,935.00 0.30 

. โฉนด 6170 11568 ต.มะขามเต้ีย 3 49.90 49.90 15,000 748,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 748,500.00 748,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางสาวบญุยืน  ชัยสงค์

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 39



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 563 622 ต.ตลาด 2 1 11.00 111.00 8,000 888,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 182.00 6,550 1,192,100.00 37/64 762,944.00 429,156.00 1,317,156.00 1,317,156.00 - 

. โฉนด 1580 4245 ต.ตลาด 1 1 45.90 145.90 8,000 1,167,200 - - - 1,167,200.00 1,167,200.00 - 

. โฉนด 35155 61566 ต.ตลาด 4 70.90 70.90 8,000 567,200 - - - 567,200.00 567,200.00 0.30 

. โฉนด 44315 77321 ต.ตลาด 1 70.50 70.50 8,000 564,000 - - - 564,000.00 564,000.00 - 

. โฉนด 44314 77320 ต.ตลาด 2 69.10 69.10 8,000 552,800 1 บา้นแถว ตึก 2 24.50 50.00 6,750 165,375.00 4/4 6,615.00 158,760.00 435,160 435,160.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 24.50 50.00 6,750 165,375.00 4/4 6,615.00 158,760.00 435,160 435,160.00 0.02 

. - - - - - - - 

นางบญุยืน  เชื้อชิตวงศ์

. โฉนด 28785 49561 ต.มะขามเต้ีย 2 1 15.30 115.30 2,000 230,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 66.00 6,550 432,300.00 13/16 69,168.00 363,132.00 593,732.00 593,732.00 - 

. โฉนด 28786 49562 ต.มะขามเต้ีย 2 20.00 20.00 15,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.02 

. โฉนด 28784 49560 ต.มะขามเต้ีย 1 1 0.20 100.20 10,000 1,002,000 - - - 1,002,000.00 1,002,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3869 37855 ต.ตลาด 2 16.20 16.20 60,000 972,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550 966,400.00 26/42 405,888.00 560,512.00 1,532,512.00 1,532,512.00 - 

. - - - - - - - 

โฉนด 55732 107093 ต.มะขามเต้ีย 2 22.10 22.10 15,000 331,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 8/8 57,984.00 666,816.00 998,316.00 998,316.00 0.02 

. โฉนด 20100 34003 ต.มะขามเต้ีย 4 6.80 6.80 15,000 102,000 - - - 102,000.00 102,000.00 0.30 

. โฉนด 20101 34004 ต.มะขามเต้ีย 4 17.00 17.00 15,000 255,000 - - - 255,000.00 255,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางบญุลาภ  จันทร์ทอง

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 40



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 60587 ต.มะขามเต้ีย 1 1 50.00 150.00 10,000 1,500,000 - - - 1,500,000.00 1,500,000.00 - 

. โฉนด 13468 ต.บางกุง้ 2 21.10 21.10 12,000 253,200 1 บา้นเด่ียว 68.00 6,550 445,400.00 8/8 - 445,400.00 698,600.00 698,600.00 - 

. โฉนด 13464 ต.บางกุง้ 4 20.10 20.10 12,000 241,200 - - - 241,200.00 241,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางบญุลาภ  เพชรศรี

. โฉนด 18908 32415 ต.มะขามเต้ีย 4 50.40 50.40 6,000 302,400 - - - 302,400.00 302,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1220 9463 ต.บางกุง้ 2 4 2 42.50 1,842.50 3,000 5,527,500 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 209.10 65.84 6,550 1,369,605.00 15/20 273,921.00 1,095,684.00 4,734,854 4,734,853.55 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ไม้ 2 108.50 34.16 6,550 710,675.00 15/20 142,135.00 568,540.00 2,456,870 2,456,870.45 - 

. - - - - - - - 

นางบญุลาภ  ภาราทอง

. โฉนด 18104 31115 ต.มะขามเต้ีย 2 93.70 93.70 12,000 1,124,400 1 ตึกแถว ตึก 2 52.00 33.33 7,550 392,600.00 36/62 243,412.00 149,188.00 523,988 523,988.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 52.00 33.33 7,550 392,600.00 36/62 243,412.00 149,188.00 523,988 523,988.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 52.00 33.33 7,550 392,600.00 36/62 243,412.00 149,188.00 523,988 523,988.00 0.02 

. โฉนด 7084 13816 ต.มะขามเต้ีย 2 1 99.70 199.70 12,000 2,396,400 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 56.00 11.11 7,550 422,800.00 13/16 67,648.00 355,152.00 621,419 621,418.67 0.02 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 41



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 7 3 หอ้ง ตึก 2 168.00 33.33 7,550 1,268,400.00 13/16 202,944.00 1,065,456.00 1,864,256 1,864,256.00 0.02 

. โฉนด 18508 31844 ต.มะขามเต้ีย 3 1 59.10 159.10 10,500 1,670,550 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 1,670,550.00 1,670,550.00 0.30 

. โฉนด 6412 12057 ต.มะขามเต้ีย 3 2 2 58.50 1,058.50 4,500 4,763,250 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 4,763,250.00 4,763,250.00 0.30 

. โฉนด 1667 4766 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 98.20 598.20 12,500 7,477,500 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 240.00 6,550 1,572,000.00 15/20 314,400.00 1,257,600.00 8,735,100.00 8,735,100.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16036 83266 ต.บางกุง้ 4 1 75.50 175.50 8,000 1,404,000 - - - 1,404,000.00 1,404,000.00 0.30 

. โฉนด 16035 83265 ต.บางกุง้ 1 1 70.80 170.80 10,000 1,708,000 1 โรงจอดรถ คสล. 2 21.00 2,500 52,500.00 17/24 12,600.00 39,900.00 1,747,900.00 1,747,900.00 - 

. โฉนด 16038 83220 ต.บางกุง้ 4 1 76.90 176.90 8,000 1,415,200 - - - 1,415,200.00 1,415,200.00 0.30 

. โฉนด 16037 83219 ต.บางกุง้ 2 1 81.70 181.70 10,000 1,817,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 192.00 6,550 1,257,600.00 15/20 251,520.00 1,006,080.00 2,823,080.00 2,823,080.00 - 

. - - - - - - - - 

. โฉนด 19599 33465 ต.มะขามเต้ีย 4 1 6.20 106.20 10,000 1,062,000 - - - 1,062,000.00 1,062,000.00 0.30 

. โฉนด 17254 28917 ต.มะขามเต้ีย 3 22.40 22.40 40,000 896,000 1 ตึกแถว ตึก 3 192.00 7,550 1,449,600.00 9/9 130,464.00 1,319,136.00 2,215,136.00 2,215,136.00 0.30 

. - - - - - - - 

นางบญุเยีย่ม  แซ่โอ้ว

. โฉนด 5870 27118 ต.บางกุง้ 2 55.90 55.90 15,000 838,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 84.00 6,550 550,200.00 16/22 121,044.00 429,156.00 1,267,656.00 1,267,656.00 - 

. โฉนด 5870 27117 ต.บางกุง้ 4 57.30 57.30 15,000 859,500 - - - 859,500.00 859,500.00 0.30 

. โฉนด 10227 48527 ใหห้ลานอยู่ 2 36.00 36.00 15,000 540,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 6,550 733,600.00 16/22 161,392.00 572,208.00 1,112,208.00 1,112,208.00 0.02 

. โฉนด 2109 12320 ต.บางกุง้ 4 50.80 50.80 15,000 762,000 - - - 762,000.00 762,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

นายบญุเล้ียง  เสรีบรูณะพงศ์

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 42



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 22524 38303 ต.มะขามเต้ีย 3 25.00 25.00 75,000 1,875,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550 1,268,400.00 33/56 710,304.00 558,096.00 2,433,096.00 2,433,096.00 0.30 

. โฉนด 916 517 ต.ตลาด 2 20.40 20.40 100,000 2,040,000 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550 966,400.00 33/56 541,184.00 425,216.00 2,465,216.00 2,465,216.00 - 

. โฉนด 4010 39232 ต.ตลาด 2 9.90 9.90 93,500 925,650 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 925,650.00 925,650.00 - 

. โฉนด 7953 15922 ต.มะขามเต้ีย 4 49.20 49.20 25,000 1,230,000 - - - 1,230,000.00 1,230,000.00 0.30 

. โฉนด 866 679 ต.ตลาด 3 23.90 23.90 93,500 2,234,650 1 ตึกแถว ไม้ 3 68.00 34.62 7,550 513,400.00 33/85 436,390.00 77,010.00 850,718 850,717.74 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ไม้ 3 128.40 65.38 7,550 969,420.00 33/85 824,007.00 145,413.00 1,606,355 1,606,355.26 0.30 

. โฉนด 4299 51494 ต.ตลาด 4 5.20 5.20 93,500 486,200 - - - 486,200.00 486,200.00 0.30 

. โฉนด 3622 30940 ต.ตลาด 2 16.60 16.60 20,000 332,000 1 ตึกแถว ไม้ 2 72.00 75.00 7,550 543,600.00 33/85 462,060.00 81,540.00 330,540 330,540.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ไม้ 3 24.00 25.00 7,550 181,200.00 33/85 154,020.00 27,180.00 110,180 110,180.00 0.30 

. โฉนด 3623 30941 ต.ตลาด 2 10.50 10.50 93,500 981,750 1 ตึกแถว ตึก 2 68.00 7,550 513,400.00 33/85 436,390.00 77,010.00 1,058,760.00 1,058,760.00 0.02 

. โฉนด 2882 14849 ต.ตลาด 2 28.90 28.90 15,000 433,500 1 ตึกแถว ตึก 2 104.00 7,550 785,200.00 15/20 157,040.00 628,160.00 1,061,660.00 1,061,660.00 0.02 

. โฉนด 7810 16005 ต.มะขามเต้ีย 2 15.20 15.20 20,000 304,000 1 ตึกแถว ตึก 2 104.00 7,550 785,200.00 15/20 157,040.00 628,160.00 932,160.00 932,160.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 14 70 ต.คลองฉนาก 1 5 2 22.00 2,222.00 375 833,250 833,250.00 833,250.00 0.01 

. น.ส.3 1 4 ต.คลองฉนาก 2 6 2 4.00 2,604.00 150 390,600 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 340.00 6,550 2,227,000.00 14/18 400,860.00 1,826,140.00 2,216,740.00 2,216,740.00 - 

. - - - - - - - 

นางบญุรวย  หอมจันทร์

. โฉนด 4812 8122 ต.มะขามเต้ีย 1 3 1 10.40 1,310.40 5,500 7,207,200 - - - 7,207,200.00 7,207,200.00 - 

. 2 1 30.30 130.30 5,500 716,650 1 ตึกแถว ตึก 84.00 16.15 7,550 634,200.00 26/42 266,364.00 367,836.00 483,603 483,602.54 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 42.00 8.08 7,550 317,100.00 26/42 133,182.00 183,918.00 241,801 241,801.27 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 3 ตึกแถว ตึก 42.00 8.08 7,550 317,100.00 26/42 133,182.00 183,918.00 241,801 241,801.27 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 42.00 8.08 7,550 317,100.00 26/42 133,182.00 183,918.00 241,801 241,801.27 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 42.00 8.08 7,550 317,100.00 26/42 133,182.00 183,918.00 241,801 241,801.27 0.02 

- - 6 ตึกแถว ตึก 42.00 8.08 7,550 317,100.00 26/42 133,182.00 183,918.00 241,801 241,801.27 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 56.00 10.77 7,550 422,800.00 26/42 177,576.00 245,224.00 322,402 322,401.69 0.02 

. - - 8 ตึกแถว ตึก 34.00 6.54 7,550 256,700.00 26/42 107,814.00 148,886.00 195,744 195,743.88 0.02 

. - - 9 ตึกแถว ตึก 34.00 6.54 7,550 256,700.00 26/42 107,814.00 148,886.00 195,744 195,743.88 0.02 

. - - 10 ตึกแถว ตึก 34.00 6.54 7,550 256,700.00 26/42 107,814.00 148,886.00 195,744 195,743.88 0.02 

. - - 11 2 หอ้ง ตึก 68.00 13.08 7,550 513,400.00 26/42 215,628.00 297,772.00 391,488 391,487.77 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 28.00 9.09 7,550 211,400.00 26/42 88,788.00 122,612.00 348,362 348,362.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 28.00 9.09 7,550 211,400.00 26/42 - 211,400.00 437,150 437,150.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 28.00 9.09 7,550 211,400.00 26/42 21,140.00 190,260.00 416,010 416,010.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 28.00 9.09 7,550 211,400.00 26/42 21,140.00 190,260.00 416,010 416,010.00 0.02 

. - - 6 3 หอ้ง ตึก 96.00 31.17 7,550 724,800.00 26/42 72,480.00 652,320.00 1,426,320 1,426,320.00 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 72.00 23.38 7,550 543,600.00 26/42 - 543,600.00 1,124,100 1,124,100.00 0.02 

. - - - - - - - 

โฉนด 13214 27055 ต.มะขามเต้ีย 2 76.20 76.20 12,000 914,400 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 512,576 512,576.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 512,576 512,576.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 33.33 7,550 241,600.00 12/14 33,824.00 207,776.00 512,576 512,576.00 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 2515 13810 ต.บางกุง้ 1 2 84.10 284.10 6,000 1,704,600 1,704,600.00 1,704,600.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8025 101516 ต.บางกุง้ 1 23.20 23.20 10,000 232,000 ที่ระว่างบา้น - - - 232,000.00 232,000.00 - 

. โฉนด 57847 113136 ต.มะขามเต้ีย 2 22.10 22.10 30,000 663,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 5/5 32,400.00 615,600.00 1,278,600.00 1,278,600.00 - 

. โฉนด 57851 113140 ต.มะขามเต้ีย 2 18.70 18.70 30,000 561,000 1 บา้นแถว ตึก 2 64.00 33.33 6,750 432,000.00 2/2 8,640.00 423,360.00 610,360 610,360.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 3 128.00 66.67 6,750 864,000.00 2/2 17,280.00 846,720.00 1,220,720 1,220,720.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11082 20221 ต.มะขามเต้ีย 4 50.50 50.50 6,000 303,000 - - - 303,000.00 303,000.00 0.30 

. โฉนด 11083 20222 ต.มะขามเต้ีย 4 50.40 50.40 6,000 302,400 - - - 302,400.00 302,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4093 43524 ต.ตลาด 3 26.90 26.90 45,000 1,210,500 1 ตึกแถว ตึก 3 196.00 7,550 1,479,800.00 15/20 295,960.00 1,183,840.00 2,394,340.00 2,394,340.00 0.30 

. โฉนด 8042 40632 ต.ตลาด 3 26.20 26.20 45,000 1,179,000 1 ตึกแถว ตึก 3 196.00 7,550 1,479,800.00 15/20 295,960.00 1,183,840.00 2,362,840.00 2,362,840.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2740 13869 ต.บางกุง้ 2 43.10 43.10 15,000 646,500 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 36.00 5,550 199,800.00 13/16 31,968.00 167,832.00 814,332.00 814,332.00 0.30 

. โฉนด 17404 30468 ต.มะขามเต้ีย 4 95.00 95.00 10,000 950,000 - - - 950,000.00 950,000.00 0.30 

. โฉนด 2457 13409 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 12,000 604,800 - - - 604,800.00 604,800.00 - 

. โฉนด 2471 13423 ต.มะขามเต้ีย 4 55.70 55.70 12,000 668,400 - - - 668,400.00 668,400.00 0.30 

. โฉนด 1521 2961 ต.ตลาด 2 30.70 30.70 70,000 2,149,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 168.00 6,550 1,100,400.00 15/20 220,080.00 880,320.00 3,029,320.00 3,029,320.00 0.02 

. โฉนด 1519 2959 ต.ตลาด 2 60.50 60.50 80,000 4,840,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 4,840,000.00 4,840,000.00 0.02 

โฉนด 8654 17018 ต.มะขามเต้ีย 2 14.90 14.90 30,000 447,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 7,550 845,600.00 16/22 186,032.00 659,568.00 1,106,568.00 1,106,568.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 1371 2923 ต.ตลาด 3 16.10 16.10 100,000 1,610,000 1 ตึกแถว ตึก 3 40.00 50.00 7,550 302,000.00 48/76 229,520.00 72,480.00 877,480 877,480.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 50.00 7,550 302,000.00 48/76 229,520.00 72,480.00 877,480 877,480.00 0.02 

. โฉนด 1219 2122 ต.ตลาด 3 18.80 18.80 60,000 1,128,000 1 ตึกแถว ตึก 2 90.00 50.00 7,550 679,500.00 48/76 516,420.00 163,080.00 727,080 727,080.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 90.00 50.00 7,550 679,500.00 48/76 516,420.00 163,080.00 727,080 727,080.00 0.30 

. โฉนด 3882 6242 ต.มะขามเต้ีย 1 64.00 64.00 15,000 960,000 - - - 960,000.00 960,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28942 50099 ต.มะขามเต้ีย 2 18.00 18.00 23,500 423,000 1 บา้นแถว ตึก 2 136.00 6,750 918,000.00 15/20 183,600.00 734,400.00 1,157,400.00 1,157,400.00 0.02 

. โฉนด 12577 22787 ต.มะขามเต้ีย 2 62.50 62.50 12,000 750,000 1 โรงจอดรถ โลง 2 72.00 2,500 180,000.00 16/22 39,600.00 140,400.00 890,400.00 890,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11645 21390 ต.มะขามเต้ีย 4 81.70 81.70 12,000 980,400 980,400.00 980,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 33206 60006 ต.ตลาด 3 19.30 19.30 50,000 965,000 1 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550 422,800.00 16/22 93,016.00 329,784.00 651,451 651,450.67 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550 845,600.00 16/22 186,032.00 659,568.00 1,302,901 1,302,901.33 0.02 

. โฉนด 4088 6513 ต.ตลาด 1 69.90 69.90 50,000 3,495,000 - - - 3,495,000.00 3,495,000.00 - 

. โฉนด 33200 60000 ต.มะขามเต้ีย 3 20.10 20.10 50,000 1,005,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550 1,268,400.00 16/22 279,048.00 989,352.00 1,994,352.00 1,994,352.00 0.30 

. โฉนด 33207 60007 ต.ตลาด 2 19.10 19.10 50,000 955,000 1 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550 422,800.00 16/22 93,016.00 329,784.00 648,117 648,117.33 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550 845,600.00 16/22 186,032.00 659,568.00 1,296,235 1,296,234.67 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 4171 48643 ต.ตลาด 2 12.30 12.30 18,000 221,400 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 7,550 483,200.00 17/24 115,968.00 367,232.00 588,632.00 588,632.00 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. น.ส.3 3 11 ต.คลองฉนาก 1 4 3 44.00 1,944.00 150 291,600 - - - 291,600.00 291,600.00 - 

. น.ส.3 9 41 ต.คลองฉนาก 1 3 28.00 328.00 150 49,200 - - - 49,200.00 49,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19096 32985 ต.มะขามเต้ีย 3 2 66.10 266.10 10,000 2,661,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 24.00 57.14 6,550 157,200.00 3/3 4,716.00 152,484.00 1,673,055 1,673,055.43 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 18.00 42.86 6,550 117,900.00 3/3 3,537.00 114,363.00 1,254,792 1,254,791.57 0.02 

. 1 1 66.10 166.10 10,000 1,661,000 1 - - - 1,661,000.00 1,661,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1463 8349 ต.บางกุง้ 4 55.20 55.20 12,000 662,400 - - - 662,400.00 662,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4358 18702 ต.บางกุง้ 4 1 1.30 101.30 6,000 607,800 - - - 607,800.00 607,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 29526 51899 ต.มะขามเต้ีย 2 18.80 18.80 40,000 752,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 12/14 152,208.00 934,992.00 1,686,992.00 1,686,992.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 44913 83033 ต.มะขามเต้ีย 1 2 78.00 278.00 8,000 2,224,000 8,000 - - - 2,224,000.00 2,224,000.00 - 

. โฉนด 44914 83034 ต.มะขามเต้ีย 2 2 78.30 278.30 8,000 2,226,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 90.00 8,000 720,000.00 15/20 144,000.00 576,000.00 2,802,400.00 2,802,400.00 - 

. โฉนด 29123 52038 ต.มะขามเต้ีย 2 2 76.80 276.80 8,000 2,214,400 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 15.00 8,000 120,000.00 15/20 24,000.00 96,000.00 2,310,400.00 2,310,400.00 0.02 

. โฉนด 44699 82471 ต.มะขามเต้ีย 2 24.40 24.40 30,000 732,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 30,000 2,400,000.00 15/20 480,000.00 1,920,000.00 2,652,000.00 2,652,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 979 1669 ต.มะขามเต้ีย 4 3 65.90 365.90 5,000 1,829,500 - - - 1,829,500.00 1,829,500.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 30842 53566 ต.มะขามเต้ีย 2 14.90 14.90 23,500 350,150 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 5/5 30,200.00 573,800.00 923,950.00 923,950.00 0.02 

. โฉนด 17732 30579 ต.มะขามเต้ีย 2 12.50 12.50 15,000 187,500 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 767,340.00 767,340.00 - 

. โฉนด 21302 36189 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 24319 42599 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 15,000 240,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 672,000.00 672,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19004 108746 ต.บางกุง้ 4 72.00 72.00 12,000 864,000 - - - 864,000.00 864,000.00 0.30 

. โฉนด 25148 42881 ต.บางกุง้ 2 8.80 8.80 6,000 52,800 เปน็ทาง - - - 52,800.00 52,800.00 0.02 

. โฉนด 267 26649 ต.มะขามเต้ีย 4 2 29.10 829.10 3,900 3,233,490 - - - 3,233,490.00 3,233,490.00 0.30 

. โฉนด 23415 40733 ต.มะขามเต้ีย 4 87.90 87.90 6,500 571,350 - - - 571,350.00 571,350.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6039 30862 ต.บางกุง้ 3 1 36.40 136.40 15,000 2,046,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 20.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 668,400 668,400.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 48.00 20.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 668,400 668,400.00 0.02 

. - - 3 บา้นแถว ตึก 2 48.00 20.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 668,400 668,400.00 0.02 

. - - 4 บา้นแถว ตึก 2 48.00 20.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 668,400 668,400.00 0.02 

. - - 5 บา้นแถว ตึก 2 48.00 20.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 668,400 668,400.00 - 

. โฉนด 18625 32261 ต.ตลาด 2 19.20 19.20 15,000 288,000 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 15/20 162,000.00 648,000.00 936,000.00 936,000.00 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 12501 25134 ต.มะขามเต้ีย 1 2 2 21.20 1,021.20 2,000 2,042,400 - - - 2,042,400.00 2,042,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14996 25339 ต.ตลาด 3 13.50 13.50 25,000 337,500 1 ชั้นที่1 ตึก 3 56.00 33.33 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 450,740 450,740.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 112.00 66.67 7,550 845,600.00 15/20 169,120.00 676,480.00 901,480 901,480.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2766 4665 ต.มะขามเต้ีย 2 63.90 63.90 12,000 766,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550 917,000.00 17/24 220,080.00 696,920.00 1,463,720.00 1,463,720.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 151 391 ต.มะขามเต้ีย 3 40.00 40.00 500 20,000 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 246,600 246,600.00 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 246,600 246,600.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 246,600 246,600.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 40.00 25.00 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 246,600 246,600.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 88 286 ต.คลองฉนาก 2 1 2 88.00 688.00 150 103,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 20/30 117,900.00 275,100.00 378,300.00 378,300.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2762 14359 ต.ตลาด 2 16.60 16.60 60,000 996,000 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,720,800.00 1,720,800.00 - 

. โฉนด 4713 21289 ต.บางกุง้ 4 50.20 50.20 6,000 301,200 - - - 301,200.00 301,200.00 0.30 

. โฉนด 4712 21288 ต.บางกุง้ 4 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 0.30 

. โฉนด 9880 46550 ต.บางกุง้ 2 16.00 16.00 30,000 480,000 1 ตึกแถว ตึก 2 156.00 7,550 1,177,800.00 15/20 235,560.00 942,240.00 1,422,240.00 1,422,240.00 0.02 

. โฉนด 9178 1250 ต.มะขามเต้ีย 2 14.50 14.50 30,000 435,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,014,840.00 1,014,840.00 0.02 

. โฉนด 6450 33362 ต.บางกุง้ 2 82.50 82.50 15,000 1,237,500 1 บา้นแถว ตึก 2 44.00 50.00 6,750 297,000.00 15/20 59,400.00 237,600.00 856,350 856,350.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 44.00 50.00 6,750 297,000.00 15/20 59,400.00 237,600.00 856,350 856,350.00 0.02 

. โฉนด 18281 31364 ต.มะขามเต้ีย 2 13.00 13.00 30,000 390,000 บริเวณบา้น - - - 390,000.00 390,000.00 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 28222 48620 ต.มะขามเต้ีย 2 85.30 85.30 12,000 1,023,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 69.00 6,550 451,950.00 15/20 90,390.00 361,560.00 1,385,160.00 1,385,160.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 29810 52310 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 156.00 6,550 1,021,800.00 13/16 163,488.00 858,312.00 1,098,312.00 1,098,312.00 0.02 

. โฉนด 49492 90831 ต.มะขามเต้ีย 2 19.60 19.60 10,000 196,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 4/4 25,920.00 622,080.00 818,080.00 818,080.00 - 

. โฉนด 49493 90832 ต.มะขามเต้ีย 2 4.70 4.70 10,000 47,000 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 47,000.00 47,000.00 - 

. โฉนด 18415 31720 ต.มะขามเต้ีย 3 56.90 56.90 15,000 853,500 1 ซ่อมรถ ตึก 3 128.00 5,550 710,400.00 15/20 142,080.00 568,320.00 1,421,820.00 1,421,820.00 0.30 

. โฉนด 29811 52311 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 15,000 240,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 26/42 456,624.00 630,576.00 870,576.00 870,576.00 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 4303 20369 ต.บางกุง้ 4 3 98.80 398.80 8,000 3,190,400 - - - 3,190,400.00 3,190,400.00 0.30 

. โฉนด 13724 23953 ต.บางกุง้ 4 57.60 57.60 10,000 576,000 - - - 576,000.00 576,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

โฉนด 18594 32334 ต.มะขามเต้ีย 16.00 16.00 20,000 320,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 870,848.00 870,848.00 0.02 

- - 0 - - - - - 

. โฉนด 23083 39416 ต.ตลาด 2 13.40 13.40 15,000 201,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 15/20 217,440.00 869,760.00 1,070,760.00 1,070,760.00 - 

. โฉนด 36754 62933 ต.ตลาด 2 1 7.50 107.50 20,000 2,150,000 1 ตึกแถว ตึก 2 46.00 25.00 7,550 347,300.00 15/20 69,460.00 277,840.00 815,340 815,340.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 46.00 25.00 7,550 347,300.00 15/20 69,460.00 277,840.00 815,340 815,340.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 46.00 25.00 7,550 347,300.00 15/20 69,460.00 277,840.00 815,340 815,340.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 46.00 25.00 7,550 347,300.00 15/20 69,460.00 277,840.00 815,340 815,340.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15133 26198 ต.มะขามเต้ีย 4 49.80 49.80 18,000 896,400 - - - 896,400.00 896,400.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 1510 3786 ต.ตลาด 3 25.80 25.80 60,000 1,548,000 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 1,548,000.00 1,548,000.00 0.30 

. โฉนด 1514 3809 ต.ตลาด 3 1 36.70 136.70 90,000 12,303,000 ใหเ้ช่าที่ - - - 12,303,000.00 12,303,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7123 13540 ต.มะขามเต้ีย 3 99.90 99.90 40,000 3,996,000 ใหเ้ช่าที่ - - - 3,996,000.00 3,996,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 755 1123 ต.มะขามเต้ีย 2 79.50 79.50 100,000 7,950,000 1 ตึกแถว ตึก 2 95.00 20.00 7,550 717,250.00 40/70 502,075.00 215,175.00 1,805,175 1,805,175.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 95.00 20.00 7,550 717,250.00 40/70 502,075.00 215,175.00 1,805,175 1,805,175.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 95.00 20.00 7,550 717,250.00 40/70 502,075.00 215,175.00 1,805,175 1,805,175.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 95.00 20.00 7,550 717,250.00 40/70 502,075.00 215,175.00 1,805,175 1,805,175.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 95.00 20.00 7,550 717,250.00 40/70 502,075.00 215,175.00 1,805,175 1,805,175.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13603 26569 ต.ตลาด 2 23.00 23.00 50,000 1,150,000 1 ตึกแถว ตึก 2 280.00 7,550 2,114,000.00 15/20 422,800.00 1,691,200.00 2,841,200.00 2,841,200.00 - 

. โฉนด 15527 25635 ต.มะขามเต้ีย 4 0.90 0.90 4,000 3,600 - - - 3,600.00 3,600.00 0.30 

. โฉนด 16169 27557 ต.ตลาด 4 14.80 14.80 15,000 222,000 - - - 222,000.00 222,000.00 0.30 

. โฉนด 16168 27556 ต.ตลาด 4 14.70 14.70 15,000 220,500 - - - 220,500.00 220,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 57377 110961 ต.มะขามเต้ีย 4 1 33.60 133.60 18,500 2,471,600 - - 2,471,600.00 2,471,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18584 32078 ต.มะขามเต้ีย 2 16.00 16.00 15,000 240,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,550 314,400.00 13/16 62,880.00 251,520.00 491,520.00 491,520.00 - 

. - - - - - - - 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 51



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 7868 38715 ต.บางกุง้ 2 83.40 83.40 17,000 1,417,800 1 ตึกแถว ตึก 2 176.00 7,550 1,328,800.00 15/20 265,760.00 1,063,040.00 2,480,840.00 2,480,840.00 0.02 

. โฉนด 7869 38716 ต.บางกุง้ 2 90.80 90.80 17,000 1,543,600 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 176.00 6,550 1,152,800.00 15/20 230,560.00 922,240.00 2,465,840.00 2,465,840.00 - 

. โฉนด 8853 41464 ต.บางกุง้ 3 2 3.80 203.80 25,000 5,095,000 1 คลังสินค้า ตึก 3 135.00 5,600 756,000.00 19/28 211,680.00 544,320.00 5,639,320.00 5,639,320.00 0.30 

. โฉนด 18628 108660 ต.บางกุง้ 2 19.10 19.10 15,000 286,500 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 7/7 76,104.00 1,011,096.00 1,297,596.00 1,297,596.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 22176 38354 ต.มะขามเต้ีย 4 1 41.70 141.70 10,000 1,417,000 - - - 1,417,000.00 1,417,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6644 12698 ต.มะขามเต้ีย 2 63.90 63.90 15,000 958,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 52.92 6,550 346,626.00 15/20 69,325.20 277,300.80 1,235,800.80 1,235,800.80 0.02 

. โฉนด 10594 20614 ต.มะขามเต้ีย 4 50.30 50.30 5,000 251,500 - - - 251,500.00 251,500.00 0.30 

. โฉนด 10593 20613 ต.มะขามเต้ีย 4 50.60 50.60 5,000 253,000 - - - 253,000.00 253,000.00 0.30 

. โฉนด 10592 20612 ต.มะขามเต้ีย 4 51.00 51.00 5,000 255,000 - - - 255,000.00 255,000.00 0.30 

. โฉนด 10590 20610 ต.มะขามเต้ีย 4 51.60 51.60 5,000 258,000 - - - 258,000.00 258,000.00 0.30 

. โฉนด 10591 20611 ต.มะขามเต้ีย 4 51.30 51.30 5,000 256,500 - - - 256,500.00 256,500.00 0.30 

. โฉนด 10589 20609 ต.มะขามเต้ีย 4 45.70 45.70 5,000 228,500 - - - 228,500.00 228,500.00 0.30 

. โฉนด 1568 63842 ต.มะขามเต้ีย 2 1 38.80 138.80 30,000 4,164,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 240.00 6,550 1,572,000.00 10/10 157,200.00 1,414,800.00 5,578,800.00 5,578,800.00 - 

. 1 38.80 30,000 1,164,000 - - - 1,164,000.00 1,164,000.00 - 

. โฉนด 2721 87479 ต.มะขามเต้ีย 1 59.40 59.40 12,000 712,800 - - - 712,800.00 712,800.00 - 

. - - 

. โฉนด 1303 2681 ต.มะขามเต้ีย 3 1 86.90 186.90 30,500 5,700,450 1 ตึกแถว ตึก 3 240.00 21.43 7,550 1,812,000.00 3/3 54,360.00 1,757,640.00 2,979,165 2,979,165.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 240.00 21.43 7,550 1,812,000.00 3/3 54,360.00 1,757,640.00 2,979,165 2,979,165.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 240.00 21.43 7,550 1,812,000.00 3/3 54,360.00 1,757,640.00 2,979,165 2,979,165.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 3 240.00 21.43 7,550 1,812,000.00 3/3 54,360.00 1,757,640.00 2,979,165 2,979,165.00 0.30 

. - - 5 โรงจอดรถ 3 80.00 7.14 2,500 200,000.00 1/1 2,000.00 198,000.00 605,175 605,175.00 0.30 

. - - 6 โรงจอดรถ 3 80.00 7.14 2,500 200,000.00 1/1 2,000.00 198,000.00 605,175 605,175.00 0.30 

. โฉนด 2242 3976 ต.มะขามเต้ีย 3 1 4.10 104.10 15,000 1,561,500 1 โรงจอดรถ 3 80.00 2,500 200,000.00 1/1 2,000.00 198,000.00 1,759,500.00 1,759,500.00 0.30 

. โฉนด 1878 6722 ต.ตลาด 3 77.50 77.50 93,500 7,246,250 1 ตึกแถว ตึก 3 160.00 25.00 7,550 1,208,000.00 15/20 241,600.00 966,400.00 2,777,963 2,777,962.50 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 480.00 75.00 7,550 3,624,000.00 15/20 724,800.00 2,899,200.00 8,333,888 8,333,887.50 0.02 

. - - 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 25.00 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 483,200 483,200.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 240.00 75.00 7,550 1,812,000.00 15/20 362,400.00 1,449,600.00 1,449,600 1,449,600.00 0.02 

โฉนด 744 1491 ต.มะขามเต้ีย 3 1 40.70 140.70 13,500 1,899,450 1 ตึกแถว ตึก 3 192.00 7,550 1,449,600.00 15/20 289,920.00 1,159,680.00 3,059,130.00 3,059,130.00 0.30 

. โฉนด 1707 3200 ต.มะขามเต้ีย 4 1 50.40 150.40 15,000 2,256,000 - - - 2,256,000.00 2,256,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28409 3476 ต.ตลาด 3 15.90 15.90 100,000 1,590,000 1 ตึกแถว ตึก 3 112.00 7,550 845,600.00 15/20 169,120.00 676,480.00 2,266,480.00 2,266,480.00 0.30 

. โฉนด 3248 22913 ต.ตลาด 2 31.40 31.40 6,000 188,400 1 บา้นแถว ตึก 2 144.00 6,750 972,000.00 15/20 194,400.00 777,600.00 966,000.00 966,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15409 25506 ต.มะขามเต้ีย 2 19.80 19.80 15,000 297,000 1 บา้นแถว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 15/20 108,000.00 432,000.00 729,000.00 729,000.00 - 

. น.ส.3 93 462 ต.มะขามเต้ีย 2 74.00 74.00 500 37,000 บริเวณบา้น - - - 37,000.00 37,000.00 - 

. โฉนด 22621 39049 ต.มะขามเต้ีย 3 74.30 74.30 13,500 1,003,050 1 โรงแรม ตึก 3 24.00 20.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 426,402 426,402.00 0.30 

. - - 2 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 3 24.00 20.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 426,402 426,402.00 0.30 

. - - 3 โรงแรม ตึก 3 24.00 20.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 426,402 426,402.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 4 ส านักงาน ตึก 3 24.00 20.00 7,050 169,200.00 2/2 3,384.00 165,816.00 366,426 366,426.00 0.30 

- - 5 โรงแรม ตึก 3 24.00 20.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 426,402 426,402.00 0.30 

. โฉนด 22622 39684 ต.มะขามเต้ีย 70.60 70.60 13,500 953,100 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 953,100.00 953,100.00 0.30 

. โฉนด 26565 61153 ต.มะขามเต้ีย 3 31.20 31.20 13,500 421,200 1 โรงแรม ตึก 3 24.00 25.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 331,092 331,092.00 0.30 

. - - 2 ไม่เกิน5ชั้น ตึก 3 24.00 25.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 331,092 331,092.00 0.30 

. - - 3 โรงแรม ตึก 3 24.00 25.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 331,092 331,092.00 0.30 

. - - 4 โรงแรม ตึก 3 24.00 25.00 9,600 230,400.00 2/2 4,608.00 225,792.00 331,092 331,092.00 0.30 

- - - - - - - 

. โฉนด 30901 53750 ต.มะขามเต้ีย 3 23.50 23.50 40,000 940,000 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 54.00 33.33 7,550 407,700.00 13/16 65,232.00 342,468.00 655,801 655,801.33 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 108.00 66.67 7,550 815,400.00 13/16 130,464.00 684,936.00 1,311,603 1,311,602.67 0.02 

. โฉนด 30900 53749 ต.มะขามเต้ีย 3 22.30 22.30 40,000 892,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 54.00 33.33 7,550 407,700.00 13/16 65,232.00 342,468.00 639,801 639,801.33 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 108.00 66.67 7,550 815,400.00 13/16 130,464.00 684,936.00 1,279,603 1,279,602.67 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3124 19627 ต.ตลาด 3 49.90 49.90 18,000 898,200 1 ตึกแถว ตึก 2 70.00 55.56 7,550 528,500.00 15/20 105,700.00 422,800.00 921,800 921,800.00 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 28.00 22.22 7,550 211,400.00 15/20 42,280.00 169,120.00 368,720 368,720.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 28.00 22.22 7,550 211,400.00 15/20 42,280.00 169,120.00 368,720 368,720.00 0.02 

. โฉนด 26118 24253 ต.มะขามเต้ีย 4 19.90 19.90 15,000 298,500 - - - 298,500.00 298,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15503 25638 ต.มะขามเต้ีย 3 66.90 66.90 6,000 401,400 4 - - - 401,400.00 401,400.00 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 16512 87043 ต.บางกุง้ 3 22.40 22.40 12,000 268,800 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 12.00 25.00 6,750 81,000.00 13/16 12,960.00 68,040.00 135,240 135,240.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 36.00 75.00 6,750 243,000.00 13/16 38,880.00 204,120.00 405,720 405,720.00 0.02 

. -   - - - - - 

. โฉนด 84 1916 ต.ตลาด 3 1 1 55.00 555.00 10,000 5,550,000 1 ตึกแถว ตึก 2 858.00 59.67 7,550 6,477,900.00 29/48 2,850,276.00 3,627,624.00 6,939,098 6,939,098.27 - 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 108.00 7.51 7,550 815,400.00 29/48 758,322.00 57,078.00 473,907 473,906.93 0.02 

- - 3 ตึกแถว ตึก 3 32.00 2.23 7,550 241,600.00 29/93 224,688.00 16,912.00 140,417 140,416.87 0.30 

. - - 4 หอ้งแถว ไม้ 2 40.00 2.78 7,550 302,000.00 29/93 117,780.00 184,220.00 338,601 338,601.08 0.02 

. - - 5 หอ้งแถว ไม้ 2 40.00 2.78 7,550 302,000.00 29/93 117,780.00 184,220.00 338,601 338,601.08 0.02 

. - - 6 หอ้งแถว ไม้ 2 40.00 2.78 7,550 302,000.00 29/93 117,780.00 184,220.00 338,601 338,601.08 0.02 

. - - 7 4 หอ้ง ไม้ 2 320.00 22.25 7,550 2,416,000.00 29/93 942,240.00 1,473,760.00 2,708,809 2,708,808.68 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 18751 32315 ต.มะขามเต้ีย 4 60.10 60.10 10,000 601,000 - - - 601,000.00 601,000.00 0.30 

. โฉนด 10414 49441 ต.บางกุง้ 2 16.50 16.50 15,000 247,500 1 บา้นแถว ตึก 2 136.00 6,750 918,000.00 15/20 183,600.00 734,400.00 981,900.00 981,900.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 993 72736 ต.บางใบไม้ 1 3 3 70.90 1,570.90 200 314,180 - - - 314,180.00 314,180.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2351 13275 ต.บางกุง้ 4 20.00 20.00 30,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. โฉนด 2355 13279 ต.บางกุง้ 4 50.60 50.60 12,000 607,200 - - - 607,200.00 607,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21059 35531 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.00 410.00 12,000 4,920,000 - - - 4,920,000.00 4,920,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 56432 108492 ต.มะขามเต้ีย 2 38.10 38.10 15,000 571,500 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 7/7 60,480.00 803,520.00 1,375,020.00 1,375,020.00 0.02 

โฉนด 56434 108494 ต.มะขามเต้ีย 2 36.90 36.90 15,000 553,500 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 7/7 60,480.00 803,520.00 1,357,020.00 1,357,020.00 0.02 

. โฉนด 22656 39237 ต.มะขามเต้ีย 2 36.20 36.20 15,000 543,000 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 7/7 60,480.00 803,520.00 1,346,520.00 1,346,520.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16376 28201 ต.ตลาด 2 16.00 16.00 100,000 1,600,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 24.00 11.43 7,550 181,200.00 22/34 61,608.00 119,592.00 302,449 302,449.14 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 186.00 88.57 7,550 1,404,300.00 22/34 477,462.00 926,838.00 2,343,981 2,343,980.86 - 

. โฉนด 31287 53986 ต.ตลาด 2 17.00 17.00 20,000 340,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 919,840.00 919,840.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 34761 34761 ต.มะขามเต้ีย 1 15.50 15.50 10,500 162,750 - - - 162,750.00 162,750.00 - 

. โฉนด 3435 3435 ต.ตลาด 2 1 2 70.70 670.70 15,000 10,060,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 2,400.00 64.45 6,550 15,720,000.00 12/14 2,200,800.00 13,519,200.00 20,002,873 20,002,873.47 - 

. - - 2 โรงจอดรถ 2 220.00 5.91 2,500 550,000.00 12/14 77,000.00 473,000.00 1,067,337 1,067,336.73 - 

. - - 3 โรงจอดรถ 2 1,104.00 29.65 2,500 2,760,000.00 12/14 386,400.00 2,373,600.00 5,356,090 5,356,089.80 - 

. โฉนด 1092 1092 ต.ตลาด 2 80.50 80.50 10,000 805,000 1 คร่อม ฉ. ตึก 2 - - - 805,000.00 805,000.00 - 

. โฉนด 1190 1190 ต.ตลาด 2 1 26.50 126.50 62,500 7,906,250 ตึกแถว ตึก 2 1,920.00 7,550 14,496,000.00 48/76 11,016,960.00 3,479,040.00 11,385,290.00 11,385,290.00 - 

โฉนด 34832 34832 ต.มะขามเต้ีย 1 98.70 98.70 40,000 3,948,000 - - - 3,948,000.00 3,948,000.00 - 

. โฉนด 16734 16734 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 15,000 756,000 - - - 756,000.00 756,000.00 - 

. โฉนด 16750 16750 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 8,000 403,200 - - - 403,200.00 403,200.00 - 

. โฉนด 16751 16751 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 8,000 403,200 - - - 403,200.00 403,200.00 - 

. โฉนด 1168 1168 ต.มะขามเต้ีย 2 97.10 97.10 62,500 6,068,750 1 ตึกแถว ตึก 2 128.00 7,550 966,400.00 15/20 193,280.00 773,120.00 6,841,870.00 6,841,870.00 - 

. โฉนด 32406 32406 ต.ตลาด 2 87.50 87.50 32,500 2,843,750 1 ตึกแถว ตึก 2 40.00 14.29 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 647,850 647,850.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 25.00 8.93 7,550 188,750.00 15/20 37,750.00 151,000.00 404,906 404,906.25 0.02 

- - 3 ตึกแถว ตึก 3 15.00 5.36 7,550 113,250.00 15/20 22,650.00 90,600.00 242,944 242,943.75 0.30 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 25.00 8.93 7,550 188,750.00 15/20 37,750.00 151,000.00 404,906 404,906.25 0.02 

- - 5 ตึกแถว ตึก 3 15.00 5.36 7,550 113,250.00 15/20 22,650.00 90,600.00 242,944 242,943.75 0.30 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 40.00 14.29 7,550 302,000.00 15/20 60,400.00 241,600.00 647,850 647,850.00 0.02 

. - - 7 3 หอ้ง ตึก 2 120.00 42.86 7,550 906,000.00 15/20 181,200.00 724,800.00 1,943,550 1,943,550.00 0.02 

โฉนด 27252 27252 ต.มะขามเต้ีย 2 18.00 18.00 12,000 216,000 1 ตึกแถว ตึก 2 1,104.00 7,550 8,335,200.00 15/20 1,667,040.00 6,668,160.00 6,884,160.00 6,884,160.00 0.02 

. โฉนด 27251 27251 ต.มะขามเต้ีย 2 30.80 30.80 12,000 369,600 คร่อม ฉ. - - - 369,600.00 369,600.00 0.02 

. โฉนด 27248 27248 ต.มะขามเต้ีย 2 21.00 21.00 40,000 840,000 คร่อม ฉ. - - - 840,000.00 840,000.00 0.02 

. โฉนด 27249 27249 ต.มะขามเต้ีย 2 22.00 22.00 40,000 880,000 คร่อม ฉ. - - - 880,000.00 880,000.00 0.02 

. โฉนด 27250 27250 ต.มะขามเต้ีย 2 20.50 20.50 40,000 820,000 คร่อม ฉ. - - - 820,000.00 820,000.00 0.02 

. โฉนด 34337 34337 ต.บางกุง้ 1 2 99.50 299.50 4,000 1,198,000 - - - 1,198,000.00 1,198,000.00 - 

. โฉนด 34338 34338 ต.บางกุง้ 1 2 98.40 298.40 4,000 1,193,600 - - - 1,193,600.00 1,193,600.00 - 

. โฉนด 64222 64222 ต.บางกุง้ 1 96.40 96.40 10,000 964,000 - - - 964,000.00 964,000.00 - 

. โฉนด 16735 16735 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 15,000 756,000 - - - 756,000.00 756,000.00 - 

. โฉนด 34340 34340 ต.บางกุง้ 1 2 98.10 298.10 4,000 1,192,400 - - - 1,192,400.00 1,192,400.00 - 

. โฉนด 17557 17557 ต.มะขามเต้ีย 1 2 3 61.00 1,161.00 30,000 34,830,000 - - - 34,830,000.00 34,830,000.00 - 

. โฉนด 8167 8167 ต.มะขามเต้ีย 1 3 1 13.60 1,313.60 30,000 39,408,000 - - - 39,408,000.00 39,408,000.00 - 

. - - - - - - - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 14695 26786 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20318 34491 ต.มะขามเต้ีย 5 59.40 59.40 28,000 1,663,200 1 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 779,088 779,088.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 48.00 33.33 7,550 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 779,088 779,088.00 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 48.00 33.33 7,550 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 779,088 779,088.00 0.02 

. โฉนด 20319 34492 ต.มะขามเต้ีย 2 59.60 59.60 28,000 1,668,800 1 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 1,059,088 1,059,088.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 48.00 50.00 7,550 362,400.00 24/38 137,712.00 224,688.00 1,059,088 1,059,088.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10656 50321 ต.บางกุง้ 4 2 78.50 878.50 2,000 1,757,000 - - - 1,757,000.00 1,757,000.00 0.30 

. โฉนด 27917 49836 ต.มะขามเต้ีย 2 15.40 15.40 15,000 231,000 1 ตึกแถว ตึก 2 140.00 7,550 1,057,000.00 15/20 211,400.00 845,600.00 1,076,600.00 1,076,600.00 - 

. โฉนด 192 3922 ต.บางกุง้ 4 85.70 85.70 30,000 2,571,000 - - - 2,571,000.00 2,571,000.00 0.30 

. โฉนด 91 32357 ต.บางกุง้ 2 40.00 40.00 6,000 240,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 4/4 15,720.00 377,280.00 617,280.00 617,280.00 0.02 

. โฉนด 18846 32358 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.30 

. โฉนด 21495 36428 ต.มะขามเต้ีย 4 1 37.30 137.30 12,000 1,647,600 - - - 1,647,600.00 1,647,600.00 0.30 

โฉนด 21496 36429 ต.มะขามเต้ีย 4 1 38.70 138.70 12,000 1,664,400 - - - 1,664,400.00 1,664,400.00 0.30 

. โฉนด 61634 123764 ต.มะขามเต้ีย 4 1 2 71.70 671.70 2,000 1,343,400 - - - 1,343,400.00 1,343,400.00 0.30 

. โฉนด 61639 123769 ต.มะขามเต้ีย 2 1 3 35.00 735.00 6,000 4,410,000 เปน็ทาง - - - 4,410,000.00 4,410,000.00 0.02 

. โฉนด 61945 124822 ต.มะขามเต้ีย 4 5.20 5.20 - เปน็ทาง - - - - - 

. โฉนด 61937 123767 ต.มะขามเต้ีย 2 2.00 2.00 3,000 6,000 เปน็ทาง - - - 6,000.00 6,000.00 0.02 

. โฉนด 62396 126002 ต.มะขามเต้ีย 4 51.00 51.00 6,000 306,000 - - - 306,000.00 306,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 61638 123768 ต.มะขามเต้ีย 4 4 2 94.90 1,894.90 3,000 5,684,700 - - - 5,684,700.00 5,684,700.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 26460 45182 ต.มะขามเต้ีย 2 20.30 20.30 15,000 304,500 1 บา้นแถว ตึก 2 152.00 6,750 1,026,000.00 13/16 164,160.00 861,840.00 1,166,340.00 1,166,340.00 - 

. โฉนด 10794 19976 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 0.30 

. โฉนด 10793 19975 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 6,000 300,600 - - 300,600.00 300,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 59693 94245 ต.มะขามเต้ีย 2 20.00 20.00 40,000 800,000 1 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 104.00 81.25 6,650 691,600.00 15/20 138,320.00 553,280.00 1,203,280 1,203,280.00 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 3 24.00 18.75 6,650 159,600.00 15/20 31,920.00 127,680.00 277,680 277,680.00 0.30 

. โฉนด 59694 94246 ต.มะขามเต้ีย 3 33.00 33.00 8,000 264,000 ลานจอดรถ - - - 264,000.00 264,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 13066 23124 ต.มะขามเต้ีย 4 50.20 50.20 10,000 502,000 - - - 502,000.00 502,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3857 35734 ต.ตลาด 2 15.20 15.20 60,000 912,000 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 56.00 50.00 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 794,240 794,240.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 56.00 50.00 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 794,240 794,240.00 0.02 

. โฉนด 3858 35735 ต.ตลาด 2 15.30 15.30 60,000 918,000 1 ชั้นที่1 ตึก 3 56.00 50.00 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 797,240 797,240.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 56.00 50.00 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 797,240 797,240.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11969 57042 ต.บางกุง้ 1 46.90 46.90 12,000 562,800 - - - 562,800.00 562,800.00 - 

. โฉนด 11970 57043 ต.มะขามเต้ีย 1 46.80 46.80 12,000 561,600 - - - 561,600.00 561,600.00 - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 17394 30061 ต.มะขามเต้ีย 1 84.10 84.10 15,000 1,261,500 - - - 1,261,500.00 1,261,500.00 - 

. โฉนด 13020 60315 ต.บางกุง้ 2 20.20 20.20 10,000 202,000 1 บา้นแถว ตึก 2 56.00 6,750 378,000.00 15/20 75,600.00 302,400.00 504,400.00 504,400.00 0.02 

. โฉนด 8323 16912 ต.มะขามเต้ีย 3 1 4.30 104.30 40,000 4,172,000 ใหเ้ช่าที่ดิน 3 - - - 4,172,000.00 4,172,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1560 4010 ต.ตลาด 4 45.70 45.70 18,000 822,600 - - - 822,600.00 822,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 52077 98233 ต.มะขามเต้ีย 4 30.00 30.00 54,500 1,635,000 - - - 1,635,000.00 1,635,000.00 0.30 

. โฉนด 52076 98232 ต.มะขามเต้ีย 4 30.00 30.00 54,500 1,635,000 - - - 1,635,000.00 1,635,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10736 50986 ต.บางกุง้ 2 22.80 22.80 12,000 273,600 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750 405,000.00 15/20 81,000.00 324,000.00 597,600.00 597,600.00 0.02 

. โฉนด 38067 66741 ต.มะขามเต้ีย 2 29.70 29.70 35,000 1,039,500 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 48.00 33.33 7,550 362,400.00 6/6 21,744.00 340,656.00 687,156 687,156.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่ 2 ตึก 2 96.00 66.67 7,550 724,800.00 6/6 43,488.00 681,312.00 1,374,312 1,374,312.00 0.02 

. โฉนด 6924 13436 ต.มะขามเต้ีย 1 69.30 69.30 15,000 1,039,500 - - - 1,039,500.00 1,039,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 8199 41006 ต.บางกุง้ 2 1 85.70 185.70 1,500 278,550 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 6,750 540,000.00 11/12 64,800.00 475,200.00 753,750.00 753,750.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3751 6050 ต.มะขามเต้ีย 4 79.50 79.50 15,000 1,192,500 - - - 1,192,500.00 1,192,500.00 0.30 

. โฉนด 640 13355 ต.ตลาด 3 1 41.30 141.30 43,500 6,146,550 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 6,146,550.00 6,146,550.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9585 45417 ต.บางกุง้ 4 29.70 29.70 21,000 623,700 - - - 623,700.00 623,700.00 0.30 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 60



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 4262 6703 ต.มะขามเต้ีย 2 1 5.10 105.10 4,000 420,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 20.00 28.57 6,750 135,000.00 14/18 24,300.00 110,700.00 230,814 230,814.29 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 50.00 71.43 6,750 337,500.00 3/3 10,125.00 327,375.00 627,661 627,660.71 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 60178 120285 ต.มะขามเต้ีย 4 60.50 60.50 10,000 605,000 - - - 605,000.00 605,000.00 0.30 

. โฉนด 41058 74255 ต.มะขามเต้ีย 4 1 67.20 167.20 15,000 2,508,000 - - - 2,508,000.00 2,508,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 449 8678 ต.บางกุง้ 2 3 80.20 1,280.20 1,500 1,920,300 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 480.00 6,550 3,144,000.00 15/20 628,800.00 2,515,200.00 4,435,500.00 4,435,500.00 - 

. โฉนด 13673 64302 ต.บางกุง้ 1 2 26.80 226.80 1,500 340,200 - - - 340,200.00 340,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 46847 85249 ต.มะขามเต้ีย 2 99.30 99.30 24,500 2,432,850 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550 1,359,000.00 14/18 244,620.00 1,114,380.00 3,547,230.00 3,547,230.00 - 

. โฉนด 35042 61882 ต.มะขามเต้ีย 1 95.00 95.00 10,000 950,000 - - - 950,000.00 950,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 57355 112447 ต.มะขามเต้ีย 2 1 49.60 149.60 20,000 2,992,000 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 3 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.30 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 28.00 12.28 7,550 211,400.00 11/12 25,368.00 186,032.00 553,471 553,470.60 0.02 

- - 7 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 26.32 6,550 393,000.00 11/12 47,160.00 345,840.00 1,133,208 1,133,208.42 0.02 

. โฉนด 59886 118279 ต.มะขามเต้ีย 2 17.80 17.80 20,000 356,000 1 ตึกแถว ตึก 2 28.00 7,550 211,400.00 4/4 8,456.00 202,944.00 558,944.00 558,944.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 18836 32632 ต.มะขามเต้ีย 2 28.90 28.90 15,000 433,500 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 6,750 270,000.00 7/7 18,900.00 251,100.00 684,600.00 684,600.00 0.02 

. โฉนด 8196 16801 ต.มะขามเต้ีย 2 26.80 26.80 15,000 402,000 1 หอ้งแถว ตึก 2 42.00 6,650 279,300.00 12/14 39,102.00 240,198.00 642,198.00 642,198.00 0.02 

. โฉนด 18837 32633 ต.มะขามเต้ีย 2 26.10 26.10 15,000 391,500 1 ตึกแถว ตึก 2 120.00 7,550 906,000.00 7/7 63,420.00 842,580.00 1,234,080.00 1,234,080.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 19152 32698 ต.มะขามเต้ีย 2 1 21.00 421.00 10,000 4,210,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,650 1,064,000.00 15/20 212,800.00 851,200.00 5,061,200.00 5,061,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 29719 51845 ต.มะขามเต้ีย 2 14.60 14.60 20,000 292,000 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 32.00 33.33 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 290,613 290,613.33 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 64.00 66.67 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 581,227 581,226.67 0.02 

. โฉนด 29720 51846 ต.มะขามเต้ีย 2 14.30 14.30 20,000 286,000 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 66.67 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 577,227 577,226.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 32.00 33.33 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 288,613 288,613.33 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14900 70976 ต.บางกุง้ 2 2 90.70 290.70 1,500 436,050 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 98.00 67.12 6,550 641,900.00 15/20 128,380.00 513,520.00 806,211 806,211.10 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 32.88 6,550 314,400.00 15/20 62,880.00 251,520.00 394,879 394,878.90 0.02 

. โฉนด 20280 125470 ต.บางกุง้ 1 7 3 51.40 3,151.40 1,500 4,727,100 - - - 4,727,100.00 4,727,100.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4134 6562 ต.มะขามเต้ีย 2 70.10 70.10 10,000 701,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 6,550 262,000.00 15/20 52,400.00 209,600.00 910,600.00 910,600.00 0.02 

. โฉนด 54801 105021 ต.มะขามเต้ีย 2 19.00 19.00 18,000 342,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 7/7 50,736.00 674,064.00 1,016,064.00 1,016,064.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 25437 58338 ต.มะขามเต้ีย 4 50.80 50.80 6,000 304,800 - - - 304,800.00 304,800.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 389 1048 ต.ตลาด 2 1 44.60 144.60 30,000 4,338,000 1 อยูร่วมกัน ตึก 2 920.00 7,600 6,992,000.00 20/30 2,097,600.00 4,894,400.00 9,232,400.00 9,232,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 28088 49738 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1.80 101.80 10,000 1,018,000 - - - 1,018,000.00 1,018,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. เชา่ที่ 645 เช่าช่วง 2 - - 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 68.00 50.00 7,550 513,400.00 15/20 102,680.00 410,720.00 410,720 410,720.00 0.30 

. - - 2 ชั้นที่2 ตึก 2 68.00 50.00 7,550 513,400.00 15/20 102,680.00 410,720.00 410,720 410,720.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3170 5351 ต.มะขามเต้ีย 4 50.60 50.60 15,000 759,000 - - - 759,000.00 759,000.00 0.30 

. โฉนด 3169 5350 ต.มะขามเต้ีย 4 50.60 50.60 15,000 759,000 - - - 759,000.00 759,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18563 31815 ต.มะขามเต้ีย 4 1 10.70 110.70 6,000 664,200 - - - 664,200.00 664,200.00 0.30 

. โฉนด 31758 54580 ต.มะขามเต้ีย 2 62.90 62.90 12,000 754,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 126.00 6,550 825,300.00 15/20 165,060.00 660,240.00 1,415,040.00 1,415,040.00 - 

. โฉนด 22047 37374 ต.มะขามเต้ีย 2 14.10 14.10 12,000 169,200 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 15/20 172,800.00 691,200.00 860,400.00 860,400.00 0.02 

. โฉนด 45340 83597 ต.มะขามเต้ีย 2 21.30 21.30 12,000 255,600 1 บา้นแถว ตึก 2 42.00 6,750 283,500.00 13/16 45,360.00 238,140.00 493,740.00 493,740.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 18772 32548 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 12,000 601,200 - - - 601,200.00 601,200.00 - 

. โฉนด 18771 32549 ต.มะขามเต้ีย 1 1 0.20 100.20 10,000 1,002,000 - - - 1,002,000.00 1,002,000.00 - 

. โฉนด 6983 13290 ต.มะขามเต้ีย 1 58.00 58.00 18,000 1,044,000 - - - 1,044,000.00 1,044,000.00 - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 16636 86821 ต.บางกุง้ 2 26.40 26.40 15,000 396,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,550 314,400.00 14/18 56,592.00 257,808.00 653,808.00 653,808.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส. 67 319 ต.บางใบไม้ 4 1 25.00 425.00 200 85,000 - - - 85,000.00 85,000.00 0.30 

. - - - - - - - - 

. โฉนด 9374 44670 ต.บางกุง้ 2 2 200.00 8,000 1,600,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 286.00 6,550 1,873,300.00 15/20 374,660.00 1,498,640.00 3,098,640.00 3,098,640.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10686 20332 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 28194 50823 ต.มะขามเต้ีย 4 48.90 48.90 8,000 391,200 - - - 391,200.00 391,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7735 15197 ต.มะขามเต้ีย 2 50.30 50.30 15,000 754,500 1 บา้นแถว ตึก 2 110.08 6,550 721,024.00 15/20 144,204.80 576,819.20 1,331,319.20 1,331,319.20 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16167 27555 ต.มะขามเต้ีย 4 14.70 14.70 15,000 220,500 - - - 220,500.00 220,500.00 0.30 

. โฉนด 16166 27554 ต.มะขามเต้ีย 4 14.80 14.80 15,000 222,000 - - - 222,000.00 222,000.00 0.30 

. โฉนด 16165 27553 ต.มะขามเต้ีย 4 14.70 14.70 15,000 220,500 - - - 220,500.00 220,500.00 0.30 

. โฉนด 16164 27552 ต.มะขามเต้ีย 4 14.70 14.70 15,000 220,500 - - - 220,500.00 220,500.00 0.30 

. โฉนด 27551 16163 ต.มะขามเต้ีย 4 14.70 14.70 15,000 220,500 - - - 220,500.00 220,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 32034 58149 ต.มะขามเต้ีย 3 72.60 72.60 40,000 2,904,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 432.00 6,550 2,829,600.00 4/4 113,184.00 2,716,416.00 5,620,416.00 5,620,416.00 0.30 

. โฉนด 1444 769 ต.ตลาด 3 1 48.50 148.50 20,000 2,970,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 142.50 37.75 6,550 933,375.00 15/20 186,675.00 746,700.00 1,867,826 1,867,825.83 - 

. - - 2 หอ้งแถว ไม้ 2 34.00 9.01 6,650 226,100.00 15/65 146,965.00 79,135.00 346,632 346,631.69 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 3 หอ้งแถว ตึก 2 38.50 10.20 6,650 256,025.00 15/20 51,205.00 204,820.00 507,721 507,720.66 0.02 

. - - 4 หอ้งแถว ตึก 2 38.50 10.20 6,650 256,025.00 15/20 51,205.00 204,820.00 507,721 507,720.66 0.02 

. - - 5 2 หอ้ง ตึก 2 78.00 20.66 6,650 518,700.00 15/20 103,740.00 414,960.00 1,028,629 1,028,628.87 0.02 

. - - 6 หอ้งแถว ตึก 2 39.00 10.33 2,500 97,500.00 15/20 19,500.00 78,000.00 384,834 384,834.44 - 

. - - 7 หอ้งแถว ตึก 2 7.00 1.85 6,650 46,550.00 15/20 9,310.00 37,240.00 92,313 92,312.85 0.02 

. - - - - - - - 

โฉนด 60770 121245 ต.มะขามเต้ีย 1 1 55.80 155.80 3,000 467,400 - - - 467,400.00 467,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 35568 62290 ต.มะขามเต้ีย 2 2 2 93.90 1,093.90 8,250 9,024,675 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 312.00 6,550 2,043,600.00 12/14 286,104.00 1,757,496.00 10,782,171.00 10,782,171.00 - 

. โฉนด 14856 25943 ต.มะขามเต้ีย 50.00 50.00 12,000 600,000 1 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 20.00 6,650 532,000.00 6,650 319,200.00 212,800.00 332,800 332,800.00 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 20.00 6,650 532,000.00 6,650 319,200.00 212,800.00 332,800 332,800.00 0.02 

. - - 3 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 20.00 6,650 532,000.00 6,650 319,200.00 212,800.00 332,800 332,800.00 0.02 

. - - 4 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 20.00 6,650 532,000.00 6,650 319,200.00 212,800.00 332,800 332,800.00 0.02 

. - - 5 หอ้งแถว ตึก/ไม้ 2 80.00 20.00 6,650 532,000.00 6,650 319,200.00 212,800.00 332,800 332,800.00 0.02 

. โฉนด 14855 25942 ต.มะขามเต้ีย 1 50.00 50.00 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 - 

. โฉนด 30937 55352 ต.มะขามเต้ีย 1 1 2 33.00 633.00 4,000 2,532,000 - - - 2,532,000.00 2,532,000.00 - 

. โฉนด 4734 7976 ต.มะขามเต้ีย 1 6 3 83.50 2,783.50 2,000 5,567,000 - - - 5,567,000.00 5,567,000.00 - 

. โฉนด 47301 85923 ต.มะขามเต้ีย 1 2 0.30 200.30 7,800 1,562,340 - - - 1,562,340.00 1,562,340.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 49827 91202 ต.มะขามเต้ีย 4 29.50 29.50 15,000 442,500 - - - 442,500.00 442,500.00 0.30 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 65



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 810 9366 ต.บางกุง้ 1 4 3 39.80 1,939.80 6,000 11,638,800 - - - 11,638,800.00 11,638,800.00 - 

. โฉนด 88 35307 ต.บางกุง้ 1 0.50 0.50 25,000 12,500 - - - 12,500.00 12,500.00 - 

. โฉนด 61 10550 ต.มะขามเต้ีย 2 1 1 57.70 557.70 9,000 5,019,300 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 379.20 77.20 6,550 2,483,760.00 15/20 496,752.00 1,987,008.00 5,861,842 5,861,842.20 - 

. - - 2 บา้นเด่ียว ทะลุ 112.00 22.80 - - - 1,144,466 1,144,465.80 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 16348 27944 ต.มะขามเต้ีย 2 1 2 48.50 648.50 9,350 6,063,475 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 78.00 6,550 510,900.00 15/20 102,180.00 408,720.00 6,472,195.00 6,472,195.00 - 

. โฉนด 4529 62855 ต.ตลาด 2 28.00 28.00 8,000 224,000 1 หอ้งแถว ตึก 2 28.00 33.33 6,650 186,200.00 11/12 22,344.00 163,856.00 238,523 238,522.67 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก 2 28.00 33.33 6,650 186,200.00 11/12 22,344.00 163,856.00 238,523 238,522.67 0.02 

. - - 3 หอ้งแถว ตึก 2 28.00 33.33 6,650 186,200.00 11/12 22,344.00 163,856.00 238,523 238,522.67 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21870 21870 ต.มะขามเต้ีย 3 50.40 50.40 12,000 604,800 1 โฮมออฟฟติ ตึก 3 150.00 8,900 1,335,000.00 10/10 133,500.00 1,201,500.00 1,806,300.00 1,806,300.00 0.30 

. โฉนด 30014 30014 ต.มะขามเต้ีย 3 3 47.20 347.20 10,000 3,472,000 1 โรงงาน ตึก 3 48.00 6,000 288,000.00 14/18 51,840.00 236,160.00 3,708,160.00 3,708,160.00 0.30 

. โฉนด 100298 100298 ต.มะขามเต้ีย 2 22.80 22.80 12,000 273,600 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 9/9 58,320.00 589,680.00 863,280.00 863,280.00 - 

. โฉนด 21885 21885 ต.มะขามเต้ีย 4 50.20 50.20 12,000 602,400 - - - 602,400.00 602,400.00 0.30 

. โฉนด 27920 48028 ต.มะขามเต้ีย 4 90.00 90.00 18,500 1,665,000 - - - 1,665,000.00 1,665,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23820 41043 ต.มะขามเต้ีย 2 23.90 23.90 15,000 358,500 1 บา้นแถว ตึก 2 192.00 94.12 6,750 1,296,000.00 14/18 233,280.00 1,062,720.00 1,400,132 1,400,131.76 - 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 3 12.00 5.88 6,750 81,000.00 14/18 14,580.00 66,420.00 87,508 87,508.24 0.30 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 10780 21151 ต.มะขามเต้ีย 1 50.00 50.00 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 - 

. โฉนด 10779 21150 ต.มะขามเต้ีย 1 71.20 71.20 12,000 854,400 - - - 854,400.00 854,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12073 21866 ต.มะขามเต้ีย 4 50.30 50.30 12,000 603,600 - - - 603,600.00 603,600.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1394 2777 ต.ตลาด 2 62.80 62.80 20,000 1,256,000 1 ตึกแถว ตึก 2 168.00 50.00 7,550 1,268,400.00 15/20 253,680.00 1,014,720.00 1,642,720 1,642,720.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 168.00 50.00 7,550 1,268,400.00 15/20 253,680.00 1,014,720.00 1,642,720 1,642,720.00 - 

. โฉนด 1415 2808 ต.ตลาด 2 6.30 6.30 5,000 31,500 1 คร่อม ฉ. ตึก - - - 31,500.00 31,500.00 0.02 

. โฉนด 7376 13441 ต.มะขามเต้ีย 1 53.80 53.80 15,000 807,000 - - - 807,000.00 807,000.00 - 

. โฉนด 1416 2809 ต.ตลาด 2 69.00 69.00 20,000 1,380,000 1 ตึก 2 192.00 6,550 1,257,600.00 15/20 251,520.00 1,006,080.00 2,386,080.00 2,386,080.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1059 2212 ต.ตลาด 2 24.30 24.30 20,000 486,000 1 ตึกแถว ตึก 2 200.00 7,550 1,510,000.00 15/20 302,000.00 1,208,000.00 1,694,000.00 1,694,000.00 0.02 

. - - - - - - - 

. น.ส.3 13 595 ต.บางกุง้ 4 2 82.00 282.00 200 56,400 - - - 56,400.00 56,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 7186 15877 ต.ตลาด 4 78.10 78.10 8,000 624,800 - - - 624,800.00 624,800.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12424 22394 ต.มะขามเต้ีย 2 14.30 14.30 80,000 1,144,000 1 ตึกแถว ตึก 3 175.00 7,550 1,321,250.00 15/20 264,250.00 1,057,000.00 2,201,000.00 2,201,000.00 0.30 

. โฉนด 64 3331 ต.มะขามเต้ีย 2 18.40 18.40 7,500 138,000 เปน็ทาง - - - 138,000.00 138,000.00 0.02 

. โฉนด 1800 5967 ต.ตลาด 2 15.50 15.50 60,000 930,000 1 ตึกแถว ตึก 2 138.00 7,550 1,041,900.00 15/20 208,380.00 833,520.00 1,763,520.00 1,763,520.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 307 1268 ต.มะขามเต้ีย 3 72.00 72.00 20,000 1,440,000 1 ตึกแถว ตึก 2 116.00 33.33 7,550 875,800.00 15/20 175,160.00 700,640.00 1,180,640 1,180,640.00 0.02 

- - 2 ตึกแถว ตึก 3 232.00 66.67 7,550 1,751,600.00 15/20 350,320.00 1,401,280.00 2,361,280 2,361,280.00 0.30 

. โฉนด 10289 48589 ต.บางกุง้ 2 1 23.70 123.70 1,500 185,550 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 160.00 6,550 1,048,000.00 15/20 209,600.00 838,400.00 1,023,950.00 1,023,950.00 - 

. โฉนด 10290 48590 ต.บางกุง้ 1 1 14.20 114.20 1,500 171,300 - - - 171,300.00 171,300.00 - 

. โฉนด 13381 26498 ต.มะขามเต้ีย 1 48.60 48.60 15,000 729,000 - - - 729,000.00 729,000.00 - 

. โฉนด 1786 11419 ต.บางกุง้ 1 1 0.20 400.20 22,500 9,004,500 - - - 9,004,500.00 9,004,500.00 - 

โฉนด 2288 13065 ต.บางกุง้ 1 1 0.80 400.80 22,500 9,018,000 - - - 9,018,000.00 9,018,000.00 - 

โฉนด 295 5981 ต.บางกุง้ 2 1 12.00 112.00 15,000 1,680,000 เปน็ทาง - - - 1,680,000.00 1,680,000.00 0.02 

โฉนด 1654 3144 ต.มะขามเต้ีย 1 78.30 78.30 15,000 1,174,500 - - - 1,174,500.00 1,174,500.00 - 

- - - - - - - 

. โฉนด 38631 67809 ต.มะขามเต้ีย 2 24.80 24.80 30,000 744,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,323,840.00 1,323,840.00 0.02 

. โฉนด 23561 40652 ต.มะขามเต้ีย 2 50.00 50.00 12,000 600,000 1 หอ้งแถว ตึก 2 40.00 36.36 6,650 266,000.00 12/14 37,240.00 228,760.00 446,942 446,941.82 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก 2 35.00 31.82 6,650 232,750.00 12/14 32,585.00 200,165.00 391,074 391,074.09 0.02 

. - - 3 หอ้งแถว ตึก 2 35.00 31.82 6,650 232,750.00 12/14 32,585.00 200,165.00 391,074 391,074.09 0.02 

. โฉนด 23562 40653 ต.มะขามเต้ีย 2 50.00 50.00 12,000 600,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 6/6 23,580.00 369,420.00 969,420.00 969,420.00 - 

. โฉนด 50069 92225 ต.มะขามเต้ีย 3 23.20 23.20 30,000 696,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 72.00 6,550 471,600.00 15/20 94,320.00 377,280.00 1,073,280.00 1,073,280.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 66580 66580 ต.มะขามเต้ีย 2 15.90 15.90 10,000 159,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 677,400.00 677,400.00 0.02 

. โฉนด 81546 81546 ต.มะขามเต้ีย 2 56.10 56.10 12,000 673,200 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 112.00 6,550 733,600.00 12/14 102,704.00 630,896.00 1,304,096.00 1,304,096.00 - 

. โฉนด 85066 85066 ต.มะขามเต้ีย 2 3.00 3.00 12,000 36,000 คร่อม ฉ. - - - 36,000.00 36,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

โฉนด 620 115527 ต.คลองฉนาก 1 1 3 98.90 798.90 - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5094 95283 ต.มะขามเต้ีย 3 22.50 22.50 40,000 900,000 1 ตึกแถว ตึก 3 168.00 7,550 1,268,400.00 10/10 126,840.00 1,141,560.00 2,041,560.00 2,041,560.00 0.30 

. โฉนด 41048 76970 ต.มะขามเต้ีย 4 99.20 99.20 10,000 992,000 - - - 992,000.00 992,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6729 12740 ต.ตลาด 2 22.20 22.20 100,000 2,220,000 1 ตึกแถว ตึก 2 216.00 7,550 1,630,800.00 15/20 326,160.00 1,304,640.00 3,524,640.00 3,524,640.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14682 69280 ต.บางกุง้ 4 1 2 600.00 4,000 2,400,000 - - - 2,400,000.00 2,400,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5591 7802 ต.ตลาด 2 48.60 48.60 81,000 3,936,600 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 5,023,800.00 5,023,800.00 0.02 

. โฉนด 56 1786 ต.มะขามเต้ีย 3 31.70 31.70 32,500 1,030,250 1 หอ้งแถว ตึก 3 70.00 6,750 472,500.00 15/20 94,500.00 378,000.00 1,408,250.00 1,408,250.00 0.30 

. โฉนด 567 1356 ต.มะขามเต้ีย 1 1 46.90 446.90 37,500 16,758,750 - - - 16,758,750.00 16,758,750.00 - 

. โฉนด 10397 22146 ต.ตลาด 3 1 4.09 104.09 34,000 3,539,060 1 โฮมออฟฟศิ ตึก 3 48.00 40.00 8,900 427,200.00 7/7 29,904.00 397,296.00 1,812,920 1,812,920.00 0.30 

. - - 2 โรงจอดรถ ตึก 3 72.00 60.00 5,550 399,600.00 7/7 27,972.00 371,628.00 2,495,064 2,495,064.00 0.30 

. โฉนด 52078 98234 ต.มะขามเต้ีย 4 2 4.69 204.69 4,000 818,760 - - - 818,760.00 818,760.00 0.30 

. โฉนด 52079 98235 ต.มะขามเต้ีย 4 1 66.50 166.50 4,000 666,000 - - - 666,000.00 666,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2133 7487 ต.ตลาด 2 13.90 13.90 18,000 250,200 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 1,337,400.00 1,337,400.00 - 

. โฉนด 2123 7476 ต.ตลาด 2 17.10 17.10 60,000 1,026,000 คร่อม ฉ. 2 - - - 1,026,000.00 1,026,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 4690 7219 ต.มะขามเต้ีย 4 3 23.40 1,223.40 10,000 12,234,000 - - - 12,234,000.00 12,234,000.00 0.30 

. โฉนด 4689 7214 ต.มะขามเต้ีย 4 2 46.10 246.10 35,000 8,613,500 - - - 8,613,500.00 8,613,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 9636 18456 ต.มะขามเต้ีย 2 51.80 51.80 15,000 777,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 6,550.00 108 707,400.00 15/20 141,480.00 565,920.00 1,342,920.00 1,342,920.00 - 

. โฉนด 9637 18457 ต.มะขามเต้ีย 2 41.70 41.70 15,000 625,500 คร่อม ฉ. 2 - - - 625,500.00 625,500.00 - 

. โฉนด 10336 47987 ต.บางกุง้ 4 60.00 60.00 10,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 17894 30860 ต.มะขามเต้ีย 4 26.50 26.50 15,000 397,500 - - - 397,500.00 397,500.00 0.30 

. โฉนด 18324 31543 ต.มะขามเต้ีย 4 43.00 43.00 12,000 516,000 - - - 516,000.00 516,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 6370 32963 ต.บางกุง้ 3 2 2 11.50 1,011.50 15,000 15,172,500 1 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 15,172,500.00 15,172,500.00 0.30 

. - - 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 240.00 85.71 6,550 1,572,000.00 17/24 377,280.00 1,194,720.00 14,199,720 14,199,720.00 - 

. - - 3 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 14.29 6,550 262,000.00 17/24 62,880.00 199,120.00 2,366,620 2,366,620.00 - 

. โฉนด 19813 116596 ต.บางกุง้ 1 6 2 33.30 2,633.30 7,500 19,749,750 - - - 19,749,750.00 19,749,750.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 557 620 ต.ตลาด 3 63.10 63.10 85,000 5,363,500 1 ตึกแถว ตึก 3 327.00 7,550 2,468,850.00 15/20 493,770.00 1,975,080.00 7,338,580.00 7,338,580.00 0.30 

. โฉนด 30947 53348 ต.มะขามเต้ีย 4 1.30 1.30 4,000 5,200 - - - 5,200.00 5,200.00 0.30 

. โฉนด 1830 6202 ต.ตลาด 3 28.80 28.80 85,000 2,448,000 ลานจอดรถ - - - 2,448,000.00 2,448,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 8807 40809 ต.บางกุง้ 2 2 75.60 875.60 5,000 4,378,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 900.00 6,550 5,895,000.00 15/20 1,179,000.00 4,716,000.00 9,094,000.00 9,094,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 15453 25550 ต.มะขามเต้ีย 2 19.60 19.60 15,000 294,000 1 บา้นแถว ตึก 2 60.00 6,750 405,000.00 40/70 81,000.00 324,000.00 618,000.00 618,000.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 48100 87728 ต.มะขามเต้ีย 2 79.50 79.50 12,000 954,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 140.00 6,550 917,000.00 13/16 146,720.00 770,280.00 1,724,280.00 1,724,280.00 0.02 

. โฉนด 9636 3 - - 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 60.00 27.91 5,550 333,000.00 7/7 23,310.00 309,690.00 309,690.00 309,690.00 0.30 

. - - 2 โรงซ่อมรถ ตึก 3 155.00 72.09 5,550 860,250.00 7/7 60,217.50 800,032.50 800,032.50 800,032.50 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 14308 28269 ต.บางกุง้ 2 2 44.60 844.60 8,000 6,756,800 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 120.00 6,550 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 7,385,600.00 7,385,600.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2438 4189 ต.มะขามเต้ีย 1 32.50 32.50 10,000 325,000 - - - 325,000.00 325,000.00 - 

. โฉนด 24896 42418 ต.มะขามเต้ีย 2 18.10 18.10 15,000 271,500 1 บา้นแถว ตึก 2 120.00 6,750 810,000.00 15/20 162,000.00 648,000.00 919,500.00 919,500.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 51726 97327 ต.มะขามเต้ีย 3 18.00 18.00 40,000 720,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550 1,087,200.00 7/7 76,104.00 1,011,096.00 1,731,096.00 1,731,096.00 0.30 

. โฉนด 52194 99330 ต.มะขามเต้ีย 3 19.00 19.00 12,000 228,000 - - - 228,000.00 228,000.00 0.30 

. โฉนด 52188 99324 ต.มะขามเต้ีย 3 35.30 35.30 40,000 1,412,000 1 ตึกแถว ตึก 3 144.00 7,550 1,087,200.00 7/7 76,104.00 1,011,096.00 2,423,096.00 2,423,096.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2166 7599 ต.ตลาด 3 30.30 30.30 40,000 1,212,000 1 ตึกแถว ตึก 2 100.00 50.00 7,550 755,000.00 34/58 437,900.00 317,100.00 923,100 923,100.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 100.00 50.00 7,550 755,000.00 34/58 437,900.00 317,100.00 923,100 923,100.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 2167 7600 ต.ตลาด 10.30 10.30 6,000 61,800 บริเวณบา้น - - - 61,800.00 61,800.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 361 32552 ต.มะขามเต้ีย 4 99.30 99.30 10,000 993,000 - - - 993,000.00 993,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 5904 28000 ต.บางกุง้ 1 2 0.20 800.20 6,000 4,801,200 - - - 4,801,200.00 4,801,200.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3552 120318 ต.บางใบไม้ 2 21.00 21.00 6,000 126,000 1 ตึกแถว ตึก 2 144.00 7,550 1,087,200.00 3/3 32,616.00 1,054,584.00 1,180,584.00 1,180,584.00 0.02 

. โฉนด 91021 ต.ตลาด 3 - - 1 ตึกแถว ตึก 3 32.00 7,550 241,600.00 2/2 4,832.00 236,768.00 236,768.00 236,768.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31987 54882 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 10,000 500,000 - - - 500,000.00 500,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 289 543 ต.ตลาด 2 6.50 6.50 60,000 390,000 1 ชั้นที่ 1 ตึก 3 24.00 20.00 7,550 181,200.00 15/20 36,240.00 144,960.00 222,960 222,960.00 0.30 

. - - 2 ชั้นี่ 2 ตึก 2 96.00 80.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 891,840 891,840.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23999 41426 ต.มะขามเต้ีย 2 19.50 19.50 15,000 292,500 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 15/20 129,600.00 518,400.00 810,900.00 810,900.00 0.02 

. โฉนด 3315 15468 ต.บางกุง้ 4 44.80 44.80 8,000 358,400 - - - 358,400.00 358,400.00 0.30 

. โฉนด 3314 15467 ต.บางกุง้ 4 44.80 44.80 8,000 358,400 - - - 358,400.00 358,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

โฉนด 10455 49996 ต.บางกุง้ 2 3 30.20 330.20 5,000 1,651,000 ใช้เปน็ทาง - - - 1,651,000.00 1,651,000.00 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 8400 17117 ต.ตลาด 2 66.60 66.60 4,000 266,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550 786,000.00 15/20 157,200.00 628,800.00 895,200.00 895,200.00 0.02 

. โฉนด 16162 27550 ต.ตลาด 2 14.70 14.70 15,000 220,500 บริเวณบา้น 2 - - - 220,500.00 220,500.00 0.02 

. โฉนด 16161 27549 ต.ตลาด 2 7.80 7.80 15,000 117,000 บริเวณบา้น 2 - - - 117,000.00 117,000.00 0.02 

. โฉนด 13109 61047 ต.บางกุง้ 2 30.40 30.40 10,000 304,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550 943,200.00 15/20 188,640.00 754,560.00 1,058,560.00 1,058,560.00 0.02 

. โฉนด 49071 90553 ต.มะขามเต้ีย 4 48.60 48.60 12,000 583,200 - - - 583,200.00 583,200.00 0.30 

. โฉนด 49072 90554 ต.มะขามเต้ีย 4 51.10 51.10 12,000 613,200 - - - 613,200.00 613,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 20252 12369 ต.บางกุง้ 2 1 45.40 145.40 6,000 872,400 1 บา้นเด่ียว ไม้ 2 24.00 33.33 6,550 157,200.00 15/65 102,180.00 55,020.00 345,820 345,820.00 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ไม้ 2 48.00 66.67 6,550 314,400.00 15/65 204,360.00 110,040.00 691,640 691,640.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 316 2694 ต.มะขามเต้ีย 2 50.70 50.70 15,000 760,500 1 หอ้งแถว ตึก 2 25.00 20.00 6,650 166,250.00 13/16 26,600.00 139,650.00 291,750 291,750.00 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก 2 25.00 20.00 6,650 166,250.00 13/16 26,600.00 139,650.00 291,750 291,750.00 0.02 

. - - 3 หอ้งแถว ตึก 2 25.00 20.00 6,650 166,250.00 13/16 26,600.00 139,650.00 291,750 291,750.00 0.02 

. - - 4 หอ้งแถว ตึก 2 25.00 20.00 6,650 166,250.00 13/16 26,600.00 139,650.00 291,750 291,750.00 0.02 

. - - 5 หอ้งแถว ตึก 2 25.00 20.00 6,650 166,250.00 13/16 26,600.00 139,650.00 291,750 291,750.00 0.02 

. โฉนด 132 103725 ต.มะขามเต้ีย 2 75.00 75.00 15,000 1,125,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 42.00 6,550 275,100.00 7/7 19,257.00 255,843.00 1,380,843.00 1,380,843.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 21899 37042 ต.มะขามเต้ีย 21.60 21.60 15,000 324,000 - - - 324,000.00 324,000.00 0.02 

. โฉนด 12446 22641 ต.มะขามเต้ีย 2 17.40 17.40 15,000 261,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 15.00 71.43 6,550 98,250.00 7/7 6,877.50 91,372.50 277,801 277,801.07 0.02 

- 2 บา้นเด่ียว ตึก 2 6.00 28.57 2,500 15,000.00 7/7 1,050.00 13,950.00 88,521 88,521.43 0.02 

ปีภาษี 64...บ.1...หนา้ที ่ 73



ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 19622 33960 ต.มะขามเต้ีย 3 48.50 48.50 30,000 1,455,000 1 ตึกแถว ตึก 3 64.00 7,300 467,200.00 15/20 93,440.00 373,760.00 1,828,760.00 1,828,760.00 0.30 

. โฉนด 12444 22639 ต.มะขามเต้ีย 2 40.20 40.20 30,000 1,206,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 6,550 262,000.00 10/10 26,200.00 235,800.00 1,441,800.00 1,441,800.00 0.02 

. โฉนด 12468 22663 ต.มะขามเต้ีย 4 36.40 36.40 15,000 546,000 - - - 546,000.00 546,000.00 0.30 

. โฉนด 21612 36721 ต.มะขามเต้ีย 2 17.40 17.40 30,000 522,000 1 บา้นแถว ตึก 2 112.00 6,750 756,000.00 32/54 408,240.00 347,760.00 869,760.00 869,760.00 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 5517 7668 ต.มะขามเต้ีย 2 89.90 89.90 9,700 872,030 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 196.00 6,550 1,283,800.00 15/50 641,900.00 641,900.00 1,513,930.00 1,513,930.00 - 

. โฉนด 5518 7669 ต.มะขามเต้ีย 4 32.70 32.70 4,000 130,800 - - - 130,800.00 130,800.00 0.30 

. โฉนด 5516 7667 ต.มะขามเต้ีย 1 69.50 69.50 9,700 674,150 - - - 674,150.00 674,150.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39406 69726 ต.มะขามเต้ีย 2 28.70 28.70 12,000 344,400 1 บา้นแถว ตึก 2 50.00 6,550 327,500.00 15/20 65,500.00 262,000.00 606,400.00 606,400.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2407 11984 ต.ตลาด 4 12.00 12.00 20,000 240,000 - - - 240,000.00 240,000.00 0.30 

. โฉนด 2502 4272 ต.มะขามเต้ีย 4 1 50.00 150.00 6,000 900,000 - - - 900,000.00 900,000.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 780 8959 ต.บางกุง้ 1 83.40 483.40 6,000 2,900,400 - - - 2,900,400.00 2,900,400.00 - 

. โฉนด 57 10987 ต.บางกุง้ 4 57.00 57.00 12,000 684,000 - - - 684,000.00 684,000.00 0.40 

. โฉนด 1700 10985 ต.บางกุง้ 4 53.90 53.90 12,000 646,800 - - - 646,800.00 646,800.00 0.40 

. โฉนด 781 8960 ต.มะขามเต้ีย 4 3 0.70 300.70 6,000 1,804,200 - - - 1,804,200.00 1,804,200.00 0.30 

. โฉนด 1300 23058 ต.มะขามเต้ีย 4 67.10 67.10 10,000 671,000 - - - 671,000.00 671,000.00 0.40 

. โฉนด 12998 23056 ต.มะขามเต้ีย 4 68.00 68.00 12,000 816,000 - - - 816,000.00 816,000.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 13021 23079 ต.มะขามเต้ีย 4 48.90 48.90 10,000 489,000 - - - 489,000.00 489,000.00 0.40 

. โฉนด 13022 23080 ต.มะขามเต้ีย 4 48.90 48.90 10,000 489,000 - - - 489,000.00 489,000.00 0.40 

. โฉนด 13023 23081 ต.มะขามเต้ีย 1 48.50 48.50 12,000 582,000 - - - 582,000.00 582,000.00 - 0.40 

. โฉนด 12984 23042 ต.มะขามเต้ีย 4 86.50 86.50 12,000 1,038,000 - - - 1,038,000.00 1,038,000.00 0.40 

โฉนด 1802 12339 ต.มะขามเต้ีย 4 64.60 64.60 6,000 387,600 - - - 387,600.00 387,600.00 0.40 

. โฉนด 1803 12340 ต.บางกุง้ 4 64.00 64.00 6,000 384,000 - - - 384,000.00 384,000.00 0.40 

. โฉนด 1804 12341 ต.บางกุง้ 4 63.30 63.30 6,000 379,800 - - - 379,800.00 379,800.00 0.40 

. โฉนด 1805 12342 ต.บางกุง้ 4 62.70 62.70 6,000 376,200 - - - 376,200.00 376,200.00 0.40 

. โฉนด 1806 12343 ต.บางกุง้ 4 62.00 62.00 6,000 372,000 - - - 372,000.00 372,000.00 0.40 

. โฉนด 1807 12344 ต.มะขามเต้ีย 4 61.40 61.40 6,000 368,400 - - - 368,400.00 368,400.00 0.40 

. โฉนด 1814 12351 ต.บางกุง้ 4 57.00 57.00 6,000 342,000 - - - 342,000.00 342,000.00 0.40 

. โฉนด 14891 70582 ต.มะขามเต้ีย 2 1 14.30 114.30 6,000 685,800 - - - 685,800.00 685,800.00 0.02 

. โฉนด 572 8754 ต.บางกุง้ 4 2 17.90 817.90 4,000 3,271,600 - - - 3,271,600.00 3,271,600.00 0.30 

. โฉนด 28909 50047 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1 50.10 550.10 3,000 1,650,300 - - - 1,650,300.00 1,650,300.00 0.40 

. โฉนด 28910 50046 ต.มะขามเต้ีย 4 2 6.70 206.70 3,000 620,100 - - - 620,100.00 620,100.00 0.40 

. โฉนด 28910 50048 ต.มะขามเต้ีย 4 1 30.40 130.40 3,000 391,200 - - - 391,200.00 391,200.00 0.40 

. โฉนด 28911 50049 ต.มะขามเต้ีย 4 1 5.00 105.00 3,000 315,000 - - - 315,000.00 315,000.00 0.40 

. โฉนด 28912 50050 ต.มะขามเต้ีย 4 70.20 70.20 3,000 210,600 - - - 210,600.00 210,600.00 0.40 

. โฉนด 13615 63845 ต.บางกุง้ 4 3 80.30 380.30 4,000 1,521,200 - - - 1,521,200.00 1,521,200.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 1831 12368 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 1830 12367 ต.บางกุง้ 4 55.20 55.20 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.40 

. โฉนด 1859 12396 ต.บางกุง้ 4 54.30 54.30 6,000 325,800 - - - 325,800.00 325,800.00 0.40 

. โฉนด 1861 12398 ต.บางกุง้ 4 55.00 55.00 6,000 330,000 - - - 330,000.00 330,000.00 0.40 

. โฉนด 1863 12400 ต.บางกุง้ 4 55.00 55.00 6,000 330,000 - - - 330,000.00 330,000.00 0.40 

. โฉนด 1864 12401 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 16274 27887 ต.บางกุง้ 4 12.20 12.20 5,250 64,050 - - - 64,050.00 64,050.00 0.40 

. โฉนด 5339 17415 ต.บางกุง้ 4 50.20 50.20 10,000 502,000 - - - 502,000.00 502,000.00 0.40 

. โฉนด 17816 30729 ต.มะขามเต้ีย 4 3 31.70 331.70 6,000 1,990,200 - - - 1,990,200.00 1,990,200.00 0.30 

. โฉนด 18792 32831 ต.มะขามเต้ีย 4 54.80 54.80 6,000 328,800 - - - 328,800.00 328,800.00 0.40 

. โฉนด 18793 32832 ต.มะขามเต้ีย 4 55.50 55.50 6,000 333,000 - - - 333,000.00 333,000.00 0.40 

. โฉนด 14835 25922 ต.มะขามเต้ีย 4 49.90 49.90 12,000 598,800 - - - 598,800.00 598,800.00 0.40 

. โฉนด 49866 91311 ต.มะขามเต้ีย 4 87.60 87.60 12,000 1,051,200 - - - 1,051,200.00 1,051,200.00 0.40 

. โฉนด 49867 91312 ต.มะขามเต้ีย 4 66.20 66.20 12,000 794,400 - - - 794,400.00 794,400.00 0.40 

โฉนด 48965 91310 ต.มะขามเต้ีย 4 83.40 83.40 12,000 1,000,800 - - - 1,000,800.00 1,000,800.00 0.40 

. โฉนด 48965 91309 ต.มะขามเต้ีย 4 44.80 44.80 12,000 537,600 - - - 537,600.00 537,600.00 0.40 

. โฉนด 49863 91308 ต.มะขามเต้ีย 4 44.80 44.80 12,000 537,600 - - - 537,600.00 537,600.00 0.40 

. โฉนด 49862 91307 ต.มะขามเต้ีย 4 44.80 44.80 12,000 537,600 - - - 537,600.00 537,600.00 0.40 

. โฉนด 49861 91306 ต.มะขามเต้ีย 4 1 13.20 413.20 12,000 4,958,400 - - - 4,958,400.00 4,958,400.00 0.30 

. โฉนด 49868 91313 ต.มะขามเต้ีย 4 1 4.50 404.50 12,000 4,854,000 - - - 4,854,000.00 4,854,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 14923 26010 ต.มะขามเต้ีย 4 61.00 61.00 12,000 732,000 - - - 732,000.00 732,000.00 0.40 

. โฉนด 14922 26009 ต.มะขามเต้ีย 4 59.80 59.80 12,000 717,600 - - - 717,600.00 717,600.00 0.40 

. โฉนด 2566 4420 ต.มะขามเต้ีย 4 1 69.80 169.80 6,000 1,018,800 - - - 1,018,800.00 1,018,800.00 0.40 

. น.ส.3 7 1533 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 

. น.ส.3 7 1534 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 

. น.ส.3 200 1490 ต.มะขามเต้ีย 2 21.00 21.00 500 10,500 1 หอ้งแถว ตึก 2 40.00 6,650 266,000.00 8/8 21,280.00 244,720.00 255,220.00 255,220.00 0.02 

น.ส.3 200 1491 ต.มะขามเต้ีย 2 19.00 19.00 500 9,500 1 หอ้งแถว ตึก 2 40.00 6,650 266,000.00 8/8 21,280.00 244,720.00 254,220.00 254,220.00 0.02 

. น.ส.3 200 1492 ต.มะขามเต้ีย 2 61.00 61.00 500 30,500 1 หอ้งแถว ตึก 2 40.00 6,650 266,000.00 8/8 21,280.00 244,720.00 275,220.00 275,220.00 0.02 

. โฉนด 17536 30356 ต.มะขามเต้ีย 4 2 0.01 800.01 12,000 9,600,072 - - - 9,600,072.00 9,600,072.00 0.30 

. โฉนด 5455 28313 ต.มะขามเต้ีย 4 79.30 79.30 8,000 634,400 - - - 634,400.00 634,400.00 0.40 

. โฉนด 5412 28270 ต.บางกุง้ 1 85.60 185.60 4,000 742,400 เปน็ทาง - - - 742,400.00 742,400.00 0.02 

. โฉนด 1657 10942 ต.บางกุง้ 4 52.50 52.50 6,000 315,000 - - - 315,000.00 315,000.00 0.40 

. โฉนด 1656 10941 ต.บางกุง้ 4 52.50 52.50 6,000 315,000 - - - 315,000.00 315,000.00 0.40 

. โฉนด 1650 10935 ต.บางกุง้ 4 94.80 94.80 12,000 1,137,600 - - - 1,137,600.00 1,137,600.00 0.40 

. โฉนด 44897 82808 ต.บางกุง้ 4 1 46.40 146.40 14,000 2,049,600 - - - 2,049,600.00 2,049,600.00 0.30 

. โฉนด 14115 29299 ต.มะขามเต้ีย 4 41.60 41.60 15,000 624,000 - - - 624,000.00 624,000.00 0.40 

. โฉนด 14114 29298 ต.มะขามเต้ีย 4 25.00 25.00 15,000 375,000 - - - 375,000.00 375,000.00 0.40 

โฉนด 9964 18880 ต.มะขามเต้ีย 4 1 29.20 129.20 28,000 3,617,600 - - - 3,617,600.00 3,617,600.00 0.30 

. โฉนด 13407 26652 ต.มะขามเต้ีย 4 1 38.60 138.60 6,000 831,600 - - - 831,600.00 831,600.00 0.40 

. น.ส.3 23 111 ต.มะขามเต้ีย 4 1 23.00 123.00 500 61,500 - - - 61,500.00 61,500.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 13026 23084 ต.มะขามเต้ีย 4 48.90 48.90 10,000 489,000 - - - 489,000.00 489,000.00 0.40 

. โฉนด 13025 23083 ต.มะขามเต้ีย 4 49.10 49.10 10,000 491,000 - - - 491,000.00 491,000.00 0.40 

. โฉนด 13024 23082 ต.มะขามเต้ีย 4 48.90 48.90 12,000 586,800 - - - 586,800.00 586,800.00 0.40 

. โฉนด 13051 23109 ต.มะขามเต้ีย 4 62.70 62.70 6,000 376,200 - - - 376,200.00 376,200.00 0.40 

. โฉนด 13060 23118 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 0.40 

. โฉนด 13059 23117 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 6,000 300,600 - - - 300,600.00 300,600.00 0.40 

. โฉนด 13062 23120 ต.มะขามเต้ีย 4 1 53.50 153.50 3,900 598,650 - - - 598,650.00 598,650.00 0.40 

. โฉนด 13063 23121 ต.มะขามเต้ีย 1 1 13.30 113.30 10,000 1,133,000 - - - 1,133,000.00 1,133,000.00 - 

. โฉนด 12925 22983 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 - 

โฉนด 12924 22982 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 0.40 

. โฉนด 12923 22981 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 - 

. โฉนด 12922 22980 ต.มะขามเต้ีย 1 50.10 50.10 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 - 

. โฉนด 12912 22970 ต.มะขามเต้ีย 4 28.80 28.80 6,000 172,800 - - - 172,800.00 172,800.00 0.40 

. โฉนด 12911 22969 ต.มะขามเต้ีย 4 55.40 55.40 12,000 664,800 - - - 664,800.00 664,800.00 0.40 

. โฉนด 12910 22968 ต.มะขามเต้ีย 4 64.60 64.60 10,000 646,000 - - - 646,000.00 646,000.00 0.40 

. โฉนด 12908 22966 ต.มะขามเต้ีย 4 82.80 82.80 10,000 828,000 - - - 828,000.00 828,000.00 0.40 

. โฉนด 12907 22965 ต.มะขามเต้ีย 1 94.70 94.70 10,000 947,000 - - - 947,000.00 947,000.00 - 

. โฉนด 12906 22964 ต.มะขามเต้ีย 4 1 2.20 102.20 10,000 1,022,000 - - - 1,022,000.00 1,022,000.00 0.40 

. โฉนด 12903 22961 ต.มะขามเต้ีย 4 49.90 49.90 10,000 499,000 - - - 499,000.00 499,000.00 0.40 

. โฉนด 12901 22959 ต.มะขามเต้ีย 1 49.80 49.80 10,000 498,000 - - - 498,000.00 498,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 12900 22958 ต.มะขามเต้ีย 1 49.60 49.60 10,000 496,000 - - - 496,000.00 496,000.00 - 

โฉนด 1876 12413 ต.บางกุง้ 4 36.70 36.70 6,000 220,200 - - - 220,200.00 220,200.00 0.40 

. โฉนด 1885 12422 ต.บางกุง้ 4 61.10 61.10 6,000 366,600 - - - 366,600.00 366,600.00 0.40 

. โฉนด 1884 12421 ต.บางกุง้ 4 61.40 61.40 6,000 368,400 - - - 368,400.00 368,400.00 0.40 

. โฉนด 1883 12420 ต.บางกุง้ 4 61.60 61.60 6,000 369,600 - - - 369,600.00 369,600.00 0.40 

. โฉนด 1882 12419 ต.บางกุง้ 4 61.80 61.80 6,000 370,800 - - - 370,800.00 370,800.00 0.40 

. โฉนด 1879 12416 ต.บางกุง้ 4 62.70 62.70 6,000 376,200 - - - 376,200.00 376,200.00 0.40 

. โฉนด 1877 12414 ต.มะขามเต้ีย 4 1 30.20 130.20 6,000 781,200 - - - 781,200.00 781,200.00 0.40 

โฉนด 10595 20615 ต.มะขามเต้ีย 4 66.70 66.70 10,000 667,000 - - - 667,000.00 667,000.00 0.40 

. โฉนด 19270 32842 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 12,000 601,200 - - - 601,200.00 601,200.00 0.40 

. โฉนด 19265 32837 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 20,000 1,002,000 - - - 1,002,000.00 1,002,000.00 0.40 

. โฉนด 17187 29805 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 6,000 300,000 - - - 300,000.00 300,000.00 0.40 

. โฉนด 18871 32439 ต.มะขามเต้ีย 4 99.70 99.70 6,000 598,200 - - - 598,200.00 598,200.00 0.40 

. โฉนด 17157 29820 ต.มะขามเต้ีย 4 99.80 99.80 6,000 598,800 - - - 598,800.00 598,800.00 0.40 

. โฉนด 18896 32448 ต.มะขามเต้ีย 4 49.90 49.90 6,000 299,400 - - - 299,400.00 299,400.00 0.40 

. โฉนด 1815 12352 ต.มะขามเต้ีย 4 56.30 56.30 6,000 337,800 - - - 337,800.00 337,800.00 0.40 

. โฉนด 1816 12353 ต.บางกุง้ 4 55.60 55.60 6,000 333,600 - - - 333,600.00 333,600.00 0.40 

. โฉนด 1817 12354 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

โฉนด 1818 12355 ต.บางกุง้ 4 1 45.00 145.00 6,000 870,000 - - - 870,000.00 870,000.00 0.40 

. โฉนด 1820 12357 ต.บางกุง้ 4 47.00 47.00 6,000 282,000 - - - 282,000.00 282,000.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 1834 12371 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 1833 12370 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 1668 10953 ต.บางกุง้ 4 52.60 52.60 6,000 315,600 - - - 315,600.00 315,600.00 0.40 

. โฉนด 1704 10989 ต.บางกุง้ 4 56.90 56.90 12,000 682,800 - - - 682,800.00 682,800.00 0.40 

. โฉนด 1705 10990 ต.บางกุง้ 4 1 12.60 112.60 12,000 1,351,200 - - - 1,351,200.00 1,351,200.00 0.40 

. โฉนด 1703 10988 ต.บางกุง้ 4 57.20 57.20 12,000 686,400 - - - 686,400.00 686,400.00 0.40 

. โฉนด 1867 12404 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 1868 12405 ต.บางกุง้ 4 55.20 55.20 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.40 

. โฉนด 1869 12406 ต.บางกุง้ 4 55.20 55.20 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.40 

. โฉนด 1870 12407 ต.บางกุง้ 4 55.20 55.20 6,000 331,200 - - - 331,200.00 331,200.00 0.40 

โฉนด 1873 12410 ต.บางกุง้ 4 55.30 55.30 6,000 331,800 - - - 331,800.00 331,800.00 0.40 

. โฉนด 1874 12411 ต.บางกุง้ 4 55.30 55.30 6,000 331,800 - - - 331,800.00 331,800.00 0.40 

. โฉนด 1878 12415 ต.บางกุง้ 4 1 26.00 126.00 6,000 756,000 - - - 756,000.00 756,000.00 0.40 

. โฉนด 1832 12369 ต.บางกุง้ 4 55.10 55.10 6,000 330,600 - - - 330,600.00 330,600.00 0.40 

. โฉนด 1860 12397 ต.บางกุง้ 4 55.00 55.00 6,000 330,000 - - - 330,000.00 330,000.00 0.40 

. โฉนด 28913 50051 ต.มะขามเต้ีย 4 70.10 70.10 3,000 210,300 - - - 210,300.00 210,300.00 0.40 

. โฉนด 28907 50045 ต.มะขามเต้ีย 4 3 3 47.20 1,547.20 3,000 4,641,600 - - - 4,641,600.00 4,641,600.00 0.30 

. โฉนด 13271 62880 ต.บางกุง้ 4 69.60 69.60 12,000 835,200 - - - 835,200.00 835,200.00 0.40 

. โฉนด 13272 62881 ต.บางกุง้ 4 70.20 70.20 12,000 842,400 - - - 842,400.00 842,400.00 0.40 

. โฉนด 16832 88213 ต.บางกุง้ 1 69.50 69.50 12,000 834,000 - - - 834,000.00 834,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 16834 88215 ต.บางกุง้ 4 90.50 90.50 12,000 1,086,000 - - - 1,086,000.00 1,086,000.00 0.40 

. โฉนด 16833 88214 ต.บางกุง้ 1 69.70 69.70 12,000 836,400 - - - 836,400.00 836,400.00 - 

น.ส.3 136 504 ต.บางกุง้ 4 81.00 81.00 500 40,500 - - - 40,500.00 40,500.00 0.40 

. น.ส.3 136 505 ต.บางกุง้ 4 79.00 79.00 500 39,500 - - - 39,500.00 39,500.00 0.40 

. น.ส.3 137 508 ต.บางกุง้ 4 77.00 77.00 500 38,500 - - - 38,500.00 38,500.00 0.40 

. น.ส.3 137 510 ต.บางกุง้ 4 78.00 78.00 500 39,000 - - - 39,000.00 39,000.00 0.40 

. น.ส.3 138 511 ต.บางกุง้ 4 1 38.00 138.00 500 69,000 - - - 69,000.00 69,000.00 0.40 

. โฉนด 13207 62713 ต.บางกุง้ 4 1 9.80 109.80 12,000 1,317,600 - - - 1,317,600.00 1,317,600.00 0.40 

. โฉนด 16106 84673 ต.บางกุง้ 1 1 9.80 109.80 12,000 1,317,600 - - - 1,317,600.00 1,317,600.00 - 

. โฉนด 15629 23589 ต.บางกุง้ 4 49.20 49.20 3,000 147,600 - - - 147,600.00 147,600.00 0.40 

. โฉนด 25141 42874 ต.บางกุง้ 4 24.00 24.00 3,000 72,000 - - - 72,000.00 72,000.00 0.40 

. โฉนด 25150 42883 ต.บางกุง้ 4 20.00 20.00 3,000 60,000 - - - 60,000.00 60,000.00 0.40 

. โฉนด 25152 42885 ต.บางกุง้ 4 62.20 62.20 12,000 746,400 - - - 746,400.00 746,400.00 0.40 

. โฉนด 25153 42886 ต.บางกุง้ 4 70.00 70.00 12,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.40 

โฉนด 25154 42887 ต.บางกุง้ 4 70.00 70.00 12,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.40 

. โฉนด 25155 42888 ต.บางกุง้ 4 70.00 70.00 12,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.40 

. โฉนด 25132 42892 ต.บางกุง้ 4 24.60 24.60 3,000 73,800 - - - 73,800.00 73,800.00 0.40 

. โฉนด 25134 48294 ต.บางกุง้ 4 61.60 61.60 12,000 739,200 - - - 739,200.00 739,200.00 0.40 

. โฉนด 25134 42895 ต.บางกุง้ 4 70.00 70.00 12,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.40 

. โฉนด 25136 42896 ต.บางกุง้ 4 70.00 70.00 12,000 840,000 - - - 840,000.00 840,000.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 28914 50052 ต.บางกุง้ 4 2 49.00 249.00 3,000 747,000 - - - 747,000.00 747,000.00 0.40 

. โฉนด 16113 84223 ต.บางกุง้ 4 5 2 29.00 2,229.00 1,500 3,343,500 - - - 3,343,500.00 3,343,500.00 0.30 

. โฉนด 13058 23116 ต.บางกุง้ 4 1 17.30 117.30 6,000 703,800 - - - 703,800.00 703,800.00 0.40 

. โฉนด 13056 23114 ต.มะขามเต้ีย 4 49.40 49.40 6,000 296,400 - - - 296,400.00 296,400.00 0.40 

. โฉนด 15456 79116 ต.มะขามเต้ีย 4 1 29.50 429.50 3,000 1,288,500 - - - 1,288,500.00 1,288,500.00 0.40 

โฉนด 1821 12358 ต.มะขามเต้ีย 4 1 16.00 116.00 6,000 696,000 - - - 696,000.00 696,000.00 0.40 

. โฉนด 16094 84964 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.40 

. โฉนด 17900 100076 ต.มะขามเต้ีย 4 56.50 56.50 12,000 678,000 - - - 678,000.00 678,000.00 0.40 

. โฉนด 1810 12347 ต.มะขามเต้ีย 4 59.50 59.50 6,000 357,000 - - - 357,000.00 357,000.00 0.40 

. โฉนด 18851 32363 ต.มะขามเต้ีย 4 1 100.00 6,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.40 

. โฉนด 18856 32368 ต.มะขามเต้ีย 4 47.90 47.90 6,000 287,400 - - - 287,400.00 287,400.00 0.40 

. โฉนด 19269 32841 ต.มะขามเต้ีย 4 50.00 50.00 12,000 600,000 - - - 600,000.00 600,000.00 0.40 

. โฉนด 19266 32838 ต.มะขามเต้ีย 4 50.20 50.20 20,000 1,004,000 - - - 1,004,000.00 1,004,000.00 0.40 

. โฉนด 25362 43535 ต.มะขามเต้ีย 2 3 20.30 320.30 6,000 1,921,800 เปน็ทาง - - - 1,921,800.00 1,921,800.00 0.02 

. โฉนด 4165 17824 ต.บางกุง้ 4 42.70 42.70 12,000 512,400 - - - 512,400.00 512,400.00 0.40 

. โฉนด 4166 17825 ต.บางกุง้ 4 43.00 43.00 12,000 516,000 - - - 516,000.00 516,000.00 0.40 

. โฉนด 205 2105 ต.มะขามเต้ีย 4 7.00 7.00 18,000 126,000 - - - 126,000.00 126,000.00 0.40 

น.ส.3 1 1514 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 

. โฉนด 6 1529 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 2,000 44,000 - - - 44,000.00 44,000.00 0.40 

. น.ส.3 7 1530 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. น.ส.3 7 1531 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 

. น.ส.3 6 1528 ต.มะขามเต้ีย 2 22.00 22.00 500 11,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 40.00 6,550 262,000.00 8/8 20,960.00 241,040.00 252,040.00 252,040.00 0.02 

. น.ส.3 7 1532 ต.มะขามเต้ีย 4 22.00 22.00 500 11,000 - - - 11,000.00 11,000.00 0.40 

โฉนด 16105 84672 ต.บางกุง้ 4 52.10 52.10 12,000 625,200 - - - 625,200.00 625,200.00 0.30 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

โฉนด 13121 18469 ต.มะขามเต้ีย 1 6 3 89.10 2,789.10 20,000 55,782,000 - - - 55,782,000.00 55,782,000.00 - 
โฉนด 1788 3333 ต.มะขามเต้ีย 4 4 3 33.40 1,933.40 10,000 19,334,000 ใหเ้ช่าท่ี - - - 19,334,000.00 19,334,000.00 0.30 
โฉนด 2708 4596 ต.มะขามเต้ีย 2 1 47.20 147.20 8,000 1,177,600 เป็นทาง - - - 1,177,600.00 1,177,600.00 0.02 
โฉนด 23090 39430 ต.มะขามเต้ีย 2 73.20 73.20 8,000 585,600 เป็นทาง - - - 585,600.00 585,600.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

โฉนด 2700 4588 ต.มะขามเต้ีย 2 98.50 98.50 8,000 788,000 เป็นทาง - - - 788,000.00 788,000.00 0.02 
โฉนด 2701 4589 ต.มะขามเต้ีย 2 95.70 95.70 8,000 765,600 เป็นทาง - - - 765,600.00 765,600.00 0.02 
โฉนด 5441 7585 ต.มะขามเต้ีย 3 63.70 63.70 80,000 5,096,000 1 ชั้นท่ี 1 ตึก 3 64.00 8.41 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 814,992 814,992.18 0.30 

- - 2 ชั้นท่ี2-3 ตึก 2 697.25 91.59 7,550 5,264,237.50 1,684,556.00 3,579,681.50 8,247,249 8,247,249.32 0.02 
โฉนด 5754 10886 ต.ตลาด 4 2 71.00 271.00 8,000 2,168,000 - - - 2,168,000.00 2,168,000.00 0.30 

โฉนด 675 467 ต.ตลาด 1 1 27.40 127.40 75,000 9,555,000 - - - 9,555,000.00 9,555,000.00 - 
โฉนด 1114 1864 ต.ตลาด 1 8.40 8.40 43,500 365,400 - - - 365,400.00 365,400.00 - 
โฉนด 5436 62310 ต.ตลาด 4 1 61.60 161.60 75,000 12,120,000 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 12,120,000.00 12,120,000.00 0.30 
โฉนด 10501 49885 ต.บางกุง้ 1 1 84.90 184.90 25,000 4,622,500 - - - 4,622,500.00 4,622,500.00 - 
โฉนด 10502 49886 ต.บางกุง้ 1 1 84.70 184.70 25,000 4,617,500 ใหเ้ช่าท่ีดิน - - - 4,617,500.00 4,617,500.00 - 
โฉนด 3564 5835 ต.มะขามเต้ีย 4 96.00 96.00 10,000 960,000 - - - 960,000.00 960,000.00 0.30 
โฉนด 4731 7973 ต.มะขามเต้ีย 1 9 2.60 3,602.60 4,500 16,211,700 - - - 16,211,700.00 16,211,700.00 - 
โฉนด 4730 7972 ต.มะขามเต้ีย 1 9 2.60 3,602.60 4,500 16,211,700 - - - 16,211,700.00 16,211,700.00 - 
โฉนด 18544 31946 ต.มะขามเต้ีย 1 3 86.40 386.40 22,500 8,694,000 - - - 8,694,000.00 8,694,000.00 - 
โฉนด 7343 14547 ต.มะขามเต้ีย 1 8 3 19.00 3,519.00 6,250 21,993,750 - - - 21,993,750.00 21,993,750.00 - 
โฉนด 6827 13068 ต.มะขามเต้ีย 1 6 1 84.50 2,584.50 6,250 16,153,125 - - - 16,153,125.00 16,153,125.00 - 
โฉนด 9462 18282 ต.ตลาด 2 16.10 16.10 40,000 644,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 168.00 6,550 1,100,400.00 15/20 220,080.00 880,320.00 1,524,320.00 1,524,320.00 0.02 
โฉนด 9461 18281 ต.ลาด 2 16.10 16.10 40,000 644,000 คร่อม ฉ. 2 - - - 644,000.00 644,000.00 0.02 
โฉนด 9460 18280 ต.ตลาด 2 16.10 16.10 40,000 644,000 คร่อม ฉ. 2 - - - 644,000.00 644,000.00 0.02 
โฉนด 5304 8131 ต.มะขามเต้ีย 1 6 1 9.50 2,509.50 18,000 45,171,000 - - - 45,171,000.00 45,171,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

โฉนด 5303 8132 ต.มะขามเต้ีย 1 19 11.80 7,611.80 18,000 137,012,400 - - - 137,012,400.00 137,012,400.00 - 
โฉนด 15361 25458 ต.มะขามเต้ีย 1 52.40 52.40 46,500 2,436,600 - - - 2,436,600.00 2,436,600.00 - 
โฉนด 9465 18285 ต.มะขามเต้ีย 3 2 14.40 214.40 20,000 4,288,000 1 ตึกแถว ตึก 2 555.00 7,550 4,190,250.00 15/20 838,050.00 3,352,200.00 7,640,200.00 7,640,200.00 0.30 
โฉนด 21558 36725 ต.มะขามเต้ีย 3 1 14.41 114.41 26,000 2,974,660 - - - 2,974,660.00 2,974,660.00 0.30 
โฉนด 4988 8030 ต.มะขามเต้ีย 3 1 1 6.90 506.90 5,000 2,534,500 - - - 2,534,500.00 2,534,500.00 0.30 
โฉนด 35337 61570 ต.มะขามเต้ีย 3 7 1 69.80 2,969.80 6,850 20,343,130 - - - 20,343,130.00 20,343,130.00 0.30 
โฉนด 35335 61568 ต.มะขามเต้ีย 3 7 3 9.80 3,109.80 5,200 16,170,960 - - - 16,170,960.00 16,170,960.00 0.30 
โฉนด 35336 61569 ต.มะขามเต้ีย 3 9 3,600.00 5,000 18,000,000 - - - 18,000,000.00 18,000,000.00 0.30 
โฉนด 35334 61567 ต.มะขามเต้ีย 1 9 2 14.90 3,814.90 6,750 25,750,575 - - - 25,750,575.00 25,750,575.00 - 
โฉนด 12715 23155 ต.มะขามเต้ีย 2 59.60 59.60 25,000 1,490,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550 943,200.00 7/7 66,024.00 877,176.00 2,367,176.00 2,367,176.00 0.02 
โฉนด 10623 20643 ต.มะขามเต้ีย 1 50.40 50.40 8,000 403,200 - - - 403,200.00 403,200.00 - 
โฉนด 3084 18681 ต.ตลาด 2 0.70 0.70 20,000 14,000 เป็นทาง - - - 14,000.00 14,000.00 0.02 
โฉนด 18748 107760 ต.มะขามเต้ีย 1 54.30 54.30 12,000 651,600 - - - 651,600.00 651,600.00 - 

โฉนด 2412 105480 ต.บางใบไม้ 1 56.30 56.30 6,000 337,800 - - - 337,800.00 337,800.00 - 

โฉนด 37787 66510 ต.มะขามเต้ีย 1 1 400.00 8,250 3,300,000 - - - 3,300,000.00 3,300,000.00 - 
โฉนด 663 455 ต.มะขามเต้ีย 3.80 3.80 10,000 38,000 เป็นทาง - - - 38,000.00 38,000.00 0.02 
โฉนด 1073 2761 ต.มะขามเต้ีย 3 103.00 103.00 16,000 1,648,000 1 อาคารพานิช ตึก 3 1,064.00 53.41 5,200 5,532,800.00 19/28 1,549,184.00 3,983,616.00 4,863,873 654,929.22 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 672.00 33.73 7,550 5,073,600.00 19/28 1,420,608.00 3,652,992.00 4,208,944 4,208,943.81 0.02 

. - - 3 โรงจอดรถ คสล. 3 208.00 10.44 2,500 520,000.00 19/28 145,600.00 374,400.00 546,480 546,480.32 0.30 

. - - 4 โรงจอดรถ โครง 3 48.00 2.41 2,500 120,000.00 19/28 33,600.00 86,400.00 126,111 126,110.84 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. 1 2 1 10.10 910.10 16,000 14,561,600 - - - 14,561,600.00 14,561,600.00 - 

โฉนด 10622 20642 ต.มะขามเต้ีย 1 50.30 50.30 8,000 402,400 - - - 402,400.00 402,400.00 - 
โฉนด 10621 20614 ต.มะขามเต้ีย 1 50.30 50.30 8,000 402,400 - - - 402,400.00 402,400.00 - 
โฉนด 10622 20642 ต.มะขามเต้ีย 1 50.30 50.30 8,000 402,400 - - - 402,400.00 402,400.00 - 
โฉนด 10620 20640 ต.มะขามเต้ีย 1 29.80 29.80 8,000 238,400 - - - 238,400.00 238,400.00 - 
โฉนด 45836 84287 ต.มะขามเต้ีย 1 52.00 52.00 35,000 1,820,000 - - - 1,820,000.00 1,820,000.00 - 
โฉนด 128 9499 ต.บางกุง้ 3 3 1 19.00 1,319.00 12,000 15,828,000 3 - - - 15,828,000.00 15,828,000.00 0.30 
โฉนด 10384 49061 ต.บางกุง้ 1 1 82.90 182.90 18,000 3,292,200 - - - 3,292,200.00 3,292,200.00 - 
โฉนด 15415 25512 ต.มะขามเต้ีย 3 61.20 61.20 47,500 2,907,000 1 หอ้งแถว ตึก 3 48.00 6,650 319,200.00 12/14 44,688.00 274,512.00 3,181,512.00 3,181,512.00 0.30 
โฉนด 15416 25513 ต.มะขามเต้ีย 3 64.80 64.80 47,500 3,078,000 - - - 3,078,000.00 3,078,000.00 0.30 
โฉนด 15386 25483 ต.มะขามเต้ีย 3 1 40.90 140.90 46,500 6,551,850 - - - 6,551,850.00 6,551,850.00 0.30 
โฉนด 17913 30971 ต.มะขามเต้ีย 3 2 40.20 240.20 37,500 9,007,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 99.60 39.84 6,550 652,380.00 7/7 45,666.60 606,713.40 4,195,301 4,195,301.40 0.30 

- - 2 บา้นเด่ียว ตึก 3 32.00 12.80 6,550 209,600.00 7/7 14,672.00 194,928.00 1,347,888 1,347,888.00 0.30 
- - 3 โรงซ่อมรถ ตึก 3 52.00 20.80 2,500 130,000.00 7/7 9,100.00 120,900.00 1,994,460 1,994,460.00 0.30 
- - 4 โรงซ่อมรถ ตึก 3 66.40 26.56 2,500 166,000.00 7/7 11,620.00 154,380.00 2,546,772 2,546,772.00 0.30 

โฉนด 37778 66293 ต.มะขามเต้ีย 1 2 800.00 4,500 3,600,000 - - - 3,600,000.00 3,600,000.00 - 
โฉนด 11462 55230 ต.บางกุง้ 13.70 13.70 7,500 102,750 เป็นทาง - - - 102,750.00 102,750.00 0.02 
โฉนด 5253 8293 ต.มะขามเต้ีย 1 3 1 25.40 1,325.40 30,000 39,762,000 - - - 39,762,000.00 39,762,000.00 - 
โฉนด 22457 38374 ต.มะขามเต้ีย 1 5 1 2.00 2,102.00 6,250 13,137,500 - - - 13,137,500.00 13,137,500.00 - 
โฉนด 52991 100996 ต.บางกุง้ 1 3 33.70 333.70 20,000 6,674,000 - - - 6,674,000.00 6,674,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

โฉนด 52992 100997 ต.บางกุง้ 1 1 1 36.50 536.50 20,000 10,730,000 - - - 10,730,000.00 10,730,000.00 - 
โฉนด 52993 100998 ต.บางกุง้ 1 1 2 12.30 612.30 5,000 3,061,500 - - - 3,061,500.00 3,061,500.00 - 
โฉนด 52994 100999 ต.บางกุง้ 1 1 2 87.20 687.20 5,000 3,436,000 - - - 3,436,000.00 3,436,000.00 - 
โฉนด 52995 101000 ต.บางกุง้ 1 1 1 18.30 518.30 5,000 2,591,500 - - - 2,591,500.00 2,591,500.00 - 
โฉนด 52996 101001 ต.บางกุง้ 1 1 1 30.20 530.20 5,000 2,651,000 - - - 2,651,000.00 2,651,000.00 - 
โฉนด 52997 101002 ต.บางกุง้ 1 2 80.60 880.60 5,000 4,403,000 - - - 4,403,000.00 4,403,000.00 - 
โฉนด 25998 101003 ต.บางกุง้ 1 2 54.10 854.10 5,000 4,270,500 - - - 4,270,500.00 4,270,500.00 - 
โฉนด 60875 121594 ต.มะขามเต้ีย 1 25.40 25.40 12,000 304,800 - - - 304,800.00 304,800.00 - 

โฉนด 14595 24877 ต.มะขามเต้ีย 1 2 800.00 6,000 4,800,000 - - - 4,800,000.00 4,800,000.00 - 
โฉนด 18330 104678 ต.บางกุง้ 1 41.00 41.00 12,000 492,000 - - - 492,000.00 492,000.00 - 
โฉนด 55656 106001 ต.มะขามเต้ีย 1 2 82.50 282.50 3,000 847,500 - - - 847,500.00 847,500.00 - 

โฉนด 55657 106002 ต.มะขามเต้ีย 1 20.60 20.60 30,000 618,000 - - - 618,000.00 618,000.00 - 

โฉนด 55658 106003 ต.มะขามเต้ีย 1 21.90 21.90 30,000 657,000 - - - 657,000.00 657,000.00 - 

. โฉนด 2439 12099 ต.ตลาด 2 28.40 28.40 93,500 2,655,400 คร่อม ฉ. - - - 2,655,400.00 2,655,400.00 0.30 

โฉนด 864 9567 ต.บางกุง้ 3 3 14.60 314.60 25,000 7,865,000 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 7,865,000.00 7,865,000.00 0.30 

โฉนด 18479 104972 ต.บางกุง้ 1 52.60 52.60 12,000 631,200 - - - 631,200.00 631,200.00 

โฉนด 18480 104973 ต.บางกุง้ 1 52.60 52.60 12,000 631,200 - - - 631,200.00 631,200.00 

โฉนด 676 468 ต.ตลาด 3 31.20 31.20 93,500 2,917,200 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 17/24 173,952.00 550,848.00 3,468,048.00 3,468,048.00 0.30 

โฉนด 54464 107402 ต.ตลาด 2 67.70 67.70 12,000 812,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 48.00 6,550 314,400.00 3/3 9,432.00 304,968.00 1,117,368.00 1,117,368.00 0.02 

โฉนด 18315 104372 ต.ตลาด 1 43.30 43.30 12,000 519,600 - - - 519,600.00 519,600.00 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 4112 6720 ต.มะขามเต้ีย 3 28.00 28.00 70,000 1,960,000 คร่อม ฉ. 3 - - - 1,960,000.00 1,960,000.00 0.30 

. โฉนด 3390 5624 ต.มะขามเต้ีย 3 1 4.00 104.00 15,000 1,560,000 1 ตึกแถว ตึก 3 40.00 3.71 7,550 302,000.00 16/22 66,440.00 235,560.00 293,410 293,410.09 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 60.00 5.56 7,550 453,000.00 15/20 90,600.00 362,400.00 449,175 449,175.14 0.30 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 3 16.15 1.50 7,550 121,932.50 15/20 24,386.50 97,546.00 120,903 120,902.97 0.30 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 3 962.50 89.23 7,550 7,266,875.00 15/20 1,453,375.00 5,813,500.00 7,205,518 7,205,517.80 0.30 

. โฉนด 32275 55400 ต.มะขามเต้ีย 3 59.50 59.50 70,000 4,165,000 - - - 4,165,000.00 4,165,000.00 0.30 

. โฉนด 32668 56121 ต.มะขามเต้ีย 3 1.90 1.90 70,000 133,000 - - - 133,000.00 133,000.00 0.30 

. โฉนด 3049 5198 ต.มะขามเต้ีย 4 1 12.00 112.00 4,000 448,000 - - - 448,000.00 448,000.00 0.30 

. โฉนด 26531 4999 ต.มะขามเต้ีย 4 1 11.00 111.00 70,000 7,770,000 - - - 7,770,000.00 7,770,000.00 0.30 

. โฉนด 3656 5930 ต.มะขามเต้ีย 4 76.00 76.00 70,000 5,320,000 - - - 5,320,000.00 4,448,375.00 0.30 

871,625.00 

. โฉนด 37046 63600 ต.มะขามเต้ีย 3 29.90 29.90 70,000 2,093,000 คร่อม ฉ. - - - 2,093,000.00 2,093,000.00 0.30 

. โฉนด 4808 8150 ต.มะขามเต้ีย 4 10 3 64.70 4,364.70 3,750 16,367,625 - - - 16,367,625.00 16,367,625.00 0.30 

. โฉนด 25224 42907 ต.มะขามเต้ีย 4 2 0.30 200.30 10,000 2,003,000 - - - 2,003,000.00 2,003,000.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 19938 38171 ต.มะขามเต้ีย 4 3 3 53.50 1,553.50 7,500 11,651,250 - - - 11,651,250.00 11,651,250.00 0.30 

. โฉนด 39011 68573 ต.มะขามเต้ีย 4 1 2.80 102.80 10,000 1,028,000 - - - 1,028,000.00 1,028,000.00 0.30 

. โฉนด 39012 68574 ต.มะขามเต้ีย 4 31.60 31.60 10,000 316,000 - - - 316,000.00 316,000.00 0.30 

. โฉนด 39013 6875 ต.มะขามเต้ีย 4 50.40 50.40 7,500 378,000 - - - 378,000.00 378,000.00 0.30 

. โฉนด 21198 37704 ต.มะขามเต้ีย 4 2 89.30 889.30 15,000 13,339,500 - - - 13,339,500.00 13,339,500.00 0.30 

. โฉนด 39007 68569 ต.มะขามเต้ีย 2 50.60 50.60 8,000 404,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550 471,600.00 13/16 75,456.00 396,144.00 800,944.00 800,944.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 27106 49001 ต.มะขามเต้ีย 1 1 77.30 177.30 15,000 2,659,500 1 - - - 2,659,500.00 2,659,500.00 - 

. โฉนด 83 1915 ต.มะขามเต้ีย 2 2 2 73.00 1,073.00 10,000 10,730,000 1 ตึกแถว ตึก 2 252.00 67.74 7,550 1,902,600.00 15/20 380,520.00 1,522,080.00 8,790,790 8,790,789.68 0.02 

. - - 2 บา้นเด่ียว ไม้ 2 120.00 32.26 6,550 786,000.00 37/64 503,040.00 282,960.00 3,744,250 3,744,250.32 0.02 

. โฉนด 56 76 ต.ตลาด 2 99.40 99.40 10,000 994,000 1 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.75 7,550 332,200.00 15/20 66,440.00 265,760.00 342,760 342,760.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 44.00 7.75 7,550 332,200.00 15/20 66,440.00 265,760.00 342,760 342,760.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.90 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 747,840.00 747,840.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.90 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 747,840.00 747,840.00 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.90 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 747,840.00 747,840.00 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.90 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 747,840.00 747,840.00 0.02 

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 96.00 16.90 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 747,840.00 747,840.00 0.02 

. โฉนด 64 83 ต.ตลาด 2 43.00 43.00 40,000 1,720,000 1 ตึกแถว ตึก/ไม้ 2 96.00 7,550 724,800.00 26/85 616,080.00 108,720.00 1,828,720.00 1,828,720.00 0.02 

. โฉนด 60 80 ต.ตลาด 3 64.00 64.00 10,000 640,000 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 640,000.00 640,000.00 0.30 

. โฉนด 55 75 ต.ตลาด 3 89.20 89.20 6,000 535,200 ใหเ้ช่าที่ดิน - - - 535,200.00 535,200.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

- - - - - - - 

. โฉนด 357 1812 ต.ตลาด 3 47.70 47.70 4,000 190,800 1 โรงซ่อมรถ ตึก 3 270.00 5,550 1,498,500.00 15/20 299,700.00 1,198,800.00 1,389,600.00 1,389,600.00 0.30 

. โฉนด 35506 61640 ต.มะขามเต้ีย 3 13.80 13.80 80,000 1,104,000 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 15/20 144,960.00 579,840.00 1,683,840.00 1,683,840.00 0.30 

. โฉนด 35507 61641 ต.มะขามเต้ีย 3 13.30 13.30 80,000 1,064,000 1 ตึกแถว ตึก 3 180.00 7,550 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 2,151,200.00 2,151,200.00 0.30 

. โฉนด 35502 61636 ต.มะขามเต้ีย 2 14.50 14.50 80,000 1,160,000 1 ตึกแถว ตึก 2 180.00 7,550 1,359,000.00 15/20 271,800.00 1,087,200.00 2,247,200.00 2,247,200.00 0.02 

. โฉนด 5163 7868 ต.มะขามเต้ีย 2 1 57.50 157.50 6,500 1,023,750 ใหเ้ช่าที่ดิน ตึก 3 - - - 1,023,750.00 1,023,750.00 0.30 

. โฉนด 834 2284 ต.มะขามเต้ีย 2 3 47.30 347.30 65,000 22,574,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 3 112.00 6,550 733,600.00 15/20 146,720.00 586,880.00 23,161,380.00 23,161,380.00 0.02 

. โฉนด 43049 80337 ต.มะขามเต้ีย 1 7.60 7.60 10,000 76,000 - - - 76,000.00 76,000.00 - 

. โฉนด 18811 32529 ต.มะขามเต้ีย 1 5.40 5.40 52,000 280,800 - - - 280,800.00 280,800.00 - 

. โฉนด 18296 31374 ต.มะขามเต้ีย 1 50.30 50.30 10,000 503,000 - - - 503,000.00 503,000.00 - 

. โฉนด 18295 31373 ต.มะขามเต้ีย 1 50.30 50.30 10,000 503,000 - - - 503,000.00 503,000.00 - 

. โฉนด 5302 8133 ต.มะขามเต้ีย 2 2 2 16.10 1,016.10 37,500 38,103,750 ใหเ้ช่าที่ดิน 3 - - - 38,103,750.00 38,103,750.00 0.30 

. โฉนด 8075 39313 ต.บางกุง้ 2 3 1 47.80 1,347.80 15,000 20,217,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 66.00 6,550 432,300.00 15/50 216,150.00 216,150.00 20,433,150.00 20,433,150.00 0.02 

. โฉนด 17108 91004 ต.บางกุง้ 2 7 3 40.30 3,140.30 2,500 7,850,750 1 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. - - 5 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. - - 6 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - 7 ตึกแถว ตึก 2 50.00 14.29 7,550 377,500.00 1/1 3,775.00 373,725.00 1,495,261 1,495,260.71 0.02 

. โฉนด 25712 44766 ต.มะขามเต้ีย 1 1 3 82.40 782.40 10,500 8,215,200 - - - 8,215,200.00 8,215,200.00 - 

. โฉนด 952 9074 ต.บางกุง้ 1 3 64.80 364.80 4,000 1,459,200 - - - 1,459,200.00 1,459,200.00 - 

โฉนด 1972 12122 ต.บางกุง้ 1 1 2 40.30 640.30 4,000 2,561,200 - - - 2,561,200.00 2,561,200.00 - 

. โฉนด 1973 12123 ต.บางกุง้ 1 2 38.60 838.60 4,000 3,354,400 - - - 3,354,400.00 3,354,400.00 - 

. โฉนด 63737 34743 ต.บางกุง้ 1 67.00 67.00 13,500 904,500 - - - 904,500.00 904,500.00 - 

. โฉนด 977 9112 ต.บางกุง้ 1 4 68.40 1,668.40 4,000 6,673,600 - - - 6,673,600.00 6,673,600.00 - 

. โฉนด 20003 119319 ต.บางกุง้ 1 1 1 9.40 509.40 4,000 2,037,600 - - - 2,037,600.00 2,037,600.00 - 

. โฉนด 19968 118933 ต.บางกุง้ 1 1 99.10 199.10 4,000 796,400 - - - 796,400.00 796,400.00 - 

. โฉนด 20001 119303 ต.บางกุง้ 1 2 6.10 206.10 4,000 824,400 - - - 824,400.00 824,400.00 - 

. โฉนด 20002 119295 ต.บางกุง้ 1 3 74.10 374.10 4,000 1,496,400 - - - 1,496,400.00 1,496,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2089 7464 ต.ตลาด 2 63.30 63.30 8,000 506,400 1 โรงจอดรถ โล่ง 2 120.00 2,500 300,000.00 3/3 9,000.00 291,000.00 797,400.00 797,400.00 0.02 

. โฉนด 2087 7462 ต.ตลาด 2 33.40 33.40 8,000 267,200 คร่อม ฉ. - - - 267,200.00 267,200.00 0.02 

. โฉนด 3480 28010 ต.ตลาด 2 19.60 19.60 20,000 392,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 216.00 6,550 1,414,800.00 1/1 14,148.00 1,400,652.00 1,792,652.00 1,792,652.00 0.02 

. โฉนด 3267 26721 ต.ตลาด 4 30.70 30.70 20,000 614,000 - - - 614,000.00 614,000.00 0.30 

. โฉนด 6473 12110 ต.มะขามเต้ีย 4 35.30 35.30 60,000 2,118,000 - - - 2,118,000.00 2,118,000.00 0.30 

. โฉนด 6474 12111 ต.มะขามเต้ีย 4 36.90 36.90 60,000 2,214,000 - - - 2,214,000.00 2,214,000.00 0.30 

. โฉนด 31554 54254 ต.มะขามเต้ีย 2 17.00 17.00 20,000 340,000 1 บา้นแถว ตึก 2 96.00 6,750 648,000.00 1/1 6,480.00 641,520.00 981,520.00 981,520.00 0.02 

โฉนด 6463 33292 ต.บางกุง้ 1 52.20 52.20 15,000 783,000 - - - 783,000.00 783,000.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 2068 3722 ต.มะขามเต้ีย 3 70.10 70.10 26,000 1,822,600 ใหเ้ช่าที่ดิน 3 - - - 1,822,600.00 1,822,600.00 0.30 

. โฉนด 27166 46204 ต.มะขามเต้ีย 2 33.60 33.60 32,500 1,092,000 1 ตึกแถว ตึก 2 160.00 7,550 1,208,000.00 11/12 144,960.00 1,063,040.00 2,155,040.00 2,155,040.00 0.02 

. โฉนด 24210 42093 ต.มะขามเต้ีย 2 73.80 73.80 30,000 2,214,000 1 ตึกแถว ตึก 2 160.00 7,550 1,208,000.00 11/12 144,960.00 1,063,040.00 3,277,040.00 3,277,040.00 0.02 

. โฉนด 22832 39753 ต.มะขามเต้ีย 4 1 15.60 115.60 20,000 2,312,000 - - - 2,312,000.00 2,312,000.00 0.30 

. โฉนด 12832 23272 ต.มะขามเต้ีย 4 16.90 16.90 20,000 338,000 - - - 338,000.00 338,000.00 0.30 

. โฉนด 23758 41001 ต.มะขามเต้ีย 4 17.00 17.00 20,000 340,000 - - - 340,000.00 340,000.00 0.30 

. โฉนด 23757 41000 ต.มะขามเต้ีย 4 8.50 8.50 20,000 170,000 - - - 170,000.00 170,000.00 0.30 

. โฉนด 14893 70592 ต.บางกุง้ 3 18.60 18.60 30,000 558,000 1 ตึกแถว ตึก 3 80.00 7,550 604,000.00 10/10 60,400.00 543,600.00 1,101,600.00 1,101,600.00 0.30 

. โฉนด 25048 43249 ต.มะขามเต้ีย 2 59.40 59.40 15,000 891,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 33.33 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 556,200 556,200.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 48.00 33.33 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 556,200 556,200.00 0.02 

- - 3 บา้นแถว ตึก 2 48.00 33.33 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 556,200 556,200.00 0.02 

. โฉนด 32339 55979 ต.มะขามเต้ีย 2 15.60 15.60 15,000 234,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750 324,000.00 15/20 64,800.00 259,200.00 493,200.00 493,200.00 0.02 

. โฉนด 41410 71768 ต.ตลาด 4 40.30 40.30 15,000 604,500 - - - 604,500.00 604,500.00 0.30 

. โฉนด 7763 15690 ต.มะขามเต้ีย 4 91.30 91.30 37,500 3,423,750 - - - 3,423,750.00 3,423,750.00 0.30 

. โฉนด 26663 45601 ต.มะขามเต้ีย 2 4 1 61.50 1,761.50 3,000 5,284,500 1 บา้นแถว ตึก 2 128.00 6,750 864,000.00 15/20 172,800.00 691,200.00 5,975,700.00 5,975,700.00 0.02 

. โฉนด 60487 124472 ต.มะขามเต้ีย 4 87.20 87.20 15,000 1,308,000 - - - 1,308,000.00 1,308,000.00 0.30 

. โฉนด 7044 13490 ต.มะขามเต้ีย 4 46.40 46.40 15,000 696,000 - - - 696,000.00 696,000.00 0.30 

. โฉนด 3556 5827 ต.มะขามเต้ีย 2 31.90 31.90 15,000 478,500 1 หอ้งแถว ตึก 2 31.50 50.00 6,650 209,475.00 15/20 41,895.00 167,580.00 406,830 406,830.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 31.50 50.00 7,550 237,825.00 15/20 47,565.00 190,260.00 429,510 429,510.00 0.02 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 47915 87634 ต.มะขามเต้ีย 2 18.80 18.80 15,000 282,000 1 ตึกแถว ตึก 2 31.50 50.00 7,550 237,825.00 15/20 47,565.00 190,260.00 331,260 331,260.00 0.02 

. - - 2 หอ้งแถว ตึก 2 31.50 50.00 6,650 209,475.00 15/20 41,895.00 167,580.00 308,580 308,580.00 0.02 

โฉนด 11130 21067 ต.มะขามเต้ีย 4 5 3 27.00 2,327.00 5,500 12,798,500 - - - 12,798,500.00 12,798,500.00 0.30 

. โฉนด 11131 21066 ต.มะขามเต้ีย 4 5 2 85.50 2,285.50 5,500 12,570,250 - - - 12,570,250.00 12,570,250.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 39519 69740 ต.มะขามเต้ีย 2 16.10 16.10 15,000 241,500 1 ตึกแถว ตึก 2 64.00 7,550 483,200.00 15/20 96,640.00 386,560.00 628,060.00 628,060.00 0.02 

. โฉนด 56471 110400 ต.มะขามเต้ีย 2 1 29.30 129.30 15,000 1,939,500 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 80.00 72.73 6,550 524,000.00 13/16 83,840.00 440,160.00 1,850,705 1,850,705.45 0.02 

. - - 2 โรงจอดรถ โล่ง 2 30.00 27.27 - - - 528,955 528,954.55 0.02 

. - - ส่วนตัว - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 35143 62567 ต.มะขามเต้ีย 2 20.80 20.80 15,000 312,000 1 บา้นเด่ียว 2 144.00 6,550 943,200.00 15/20 188,640.00 754,560.00 1,066,560.00 1,066,560.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 52098 98987 ต.มะขามเต้ีย 2 15.10 15.10 40,000 604,000 1 ตึกแถว ตึก 2 96.00 7,550 724,800.00 10/10 72,480.00 652,320.00 1,256,320.00 1,256,320.00 0.02 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11594 55416 ต.มะขามเต้ีย 4 50.10 50.10 10,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 0.30 

. โฉนด 4811 21505 ต.มะขามเต้ีย 2 66.20 66.20 6,000 397,200 1 บา้นเด่ียว ตึก/ไม้ 2 48.00 6,550 314,400.00 17/60 188,640.00 125,760.00 522,960.00 522,960.00 0.02 

. โฉนด 14455 68416 ต.มะขามเต้ีย 2 96.40 96.40 12,000 1,156,800 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 352.00 6,550 2,305,600.00 15/20 461,120.00 1,844,480.00 3,001,280.00 3,001,280.00 - 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 33077 60086 ต.มะขามเต้ีย 2 49.00 49.00 8,000 392,000 1 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 291,280 291,280.00 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 291,280 291,280.00 0.02 

. - - 3 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 15.20 48,320.00 193,280.00 291,280 291,280.00 0.02 

. - - 4 ตึกแถว ตึก 2 32.00 25.00 7,550 241,600.00 15/20 48,320.00 193,280.00 291,280 291,280.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2446 12202 ต.ตลาด 3 18.60 18.60 40,000 744,000 1 ตึกแถว ตึก/ไม้ 3 57.00 50.00 7,550 430,350.00 15/50 215,175.00 215,175.00 587,175 587,175.00 0.30 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 57.00 50.00 7,550 430,350.00 15/50 215,175.00 215,175.00 587,175 587,175.00 0.30 

. โฉนด 27459 47038 ต.มะขามเต้ีย 2 18.50 18.50 15,000 277,500 1 ตึกแถว ตึก 2 56.00 7,550 422,800.00 15/20 84,560.00 338,240.00 615,740.00 615,740.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 3951 6358 ต.มะขามเต้ีย 3 90.90 90.90 12,000 1,090,800 1 โรงงาน ตึก 3 208.00 6,000 1,248,000.00 11/12 149,760.00 1,098,240.00 2,189,040.00 2,189,040.00 0.30 

. โฉนด 795 1533 ต.มะขามเต้ีย 2 3 50.50 350.50 12,000 4,206,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 90.00 6,550 589,500.00 15/20 117,900.00 471,600.00 4,677,600.00 4,677,600.00 0.02 

. โฉนด 5604 8463 ต.มะขามเต้ีย 4 32.10 32.10 12,000 385,200 - - - 385,200.00 385,200.00 0.30 

. โฉนด 18420 31725 ต.มะขามเต้ีย 4 33.40 33.40 15,000 501,000 - - - 501,000.00 501,000.00 0.30 

. โฉนด 27059 50247 ต.มะขามเต้ีย 3 1 36.50 136.50 40,500 5,528,250 1 โรงแรม ตึก 3 3,876.00 9,800 37,984,800.00 15/20 7,596,960.00 30,387,840.00 35,916,090.00 35,916,090.00 0.30 

. โฉนด 31044 54774 ต.มะขามเต้ีย 4 1 1.80 101.80 40,500 4,122,900 เกิน 5 ชั้น - - - 4,122,900.00 4,122,900.00 0.30 

. โฉนด 12270 30308 ต.มะขามเต้ีย 3 22.60 22.60 15,000 339,000 โรงจอดรถ ตึก 3 96.00 2,500 240,000.00 15/20 48,000.00 192,000.00 531,000.00 531,000.00 0.02 

. โฉนด 11160 21335 ต.มะขามเต้ีย 4 59.90 59.90 15,000 898,500 - - - 898,500.00 898,500.00 0.30 

. - - - - - - - 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 49110 89451 ต.บางกุง้ 3 20.40 20.40 21,000 428,400 1 ตึกแถว ตึก 3 96.00 7,550 724,800.00 12/14 101,472.00 623,328.00 1,051,728.00 1,051,728.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 23048 39421 ต.มะขามเต้ีย 1 22.90 22.90 6,000 137,400 - - - 137,400.00 137,400.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 53428 101677 ต.มะขามเต้ีย 1 45.70 45.70 3,000 137,100 - - - 137,100.00 137,100.00 - 

. โฉนด 53427 101676 ต.มะขามเต้ีย 1 45.70 45.70 3,000 137,100 - - - 137,100.00 137,100.00 - 

. - - - - - - - 

. โฉนด 11950 23326 ต.มะขามเต้ีย 4 49.70 49.70 10,000 497,000 1 ตึกแถว ตึก 2 65.00 7,550 490,750.00 3/3 14,722.50 476,027.50 973,027.50 973,027.50 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 46989 85355 ต.มะขามเต้ีย 2 89.80 89.80 24,500 2,200,100 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 60.00 6,550 393,000.00 15/20 78,600.00 314,400.00 2,514,500.00 2,514,500.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 10574 49842 ต.บางกุง้ 4 49.90 49.90 8,000 399,200 - - - 399,200.00 399,200.00 0.30 

. โฉนด 10357 48655 ต.บางกุง้ 4 49.90 49.90 8,000 399,200 - - - 399,200.00 399,200.00 0.30 

. โฉนด 10358 48656 ต.บางกุง้ 4 50.00 50.00 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 10359 48657 ต.บางกุง้ 4 50.00 50.00 8,000 400,000 - - - 400,000.00 400,000.00 0.30 

. โฉนด 13408 62816 ต.บางกุง้ 2 24.80 24.80 10,000 248,000 1 บา้นแถว ตึก 2 48.00 6,750 324,000.00 17/24 77,760.00 246,240.00 494,240.00 494,240.00 0.02 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. - - - - - - - 

. โฉนด เช่าที่ดิน 1186 ต.มะขามเต้ีย 3 - - 1 ตึกแถว ตึก 3 192.00 7,550 1,449,600.00 14/18 260,928.00 1,188,672.00 1,188,672.00 1,188,672.00 0.30 
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ภ.ด.ส.1
หกัมูลคา่ คงเหลือ

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. - - - - - - - 

. โฉนด 22248 37783 ต.มะขามเต้ีย 2 16.50 16.50 30,000 495,000 1 ตึกแถว ตึก 2 224.00 7,550 1,691,200.00 15/20 338,240.00 1,352,960.00 1,847,960.00 1,847,960.00 0.02 

. โฉนด 4711 7322 ต.ตลาด 4 49.90 49.90 15,000 748,500 - - - 748,500.00 748,500.00 0.30 

. โฉนด 6245 11659 ต.มะขามเต้ีย 2 2 61.00 261.00 12,000 3,132,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 272.00 6,550 1,781,600.00 15/20 356,320.00 1,425,280.00 4,557,280.00 4,557,280.00 0.02 

. โฉนด 16344 28046 ต.มะขามเต้ีย 2 51.10 51.10 15,000 766,500 1 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 522,260 522,260.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 522,260 522,260.00 0.02 

. - - 3 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 522,260 522,260.00 0.02 

โฉนด 6308 11776 ต.มะขามเต้ีย 2 48.20 48.20 15,000 723,000 1 บา้นแถว ตึก 2 49.40 50.00 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 628,260 628,260.00 0.02 

- - 2 บา้นแถว ตึก 2 49.40 50.00 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 628,260 628,260.00 0.02 

โฉนด 6309 11777 ต.มะขามเต้ีย 2 53.90 53.90 12,000 646,800 1 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 482,360 482,360.00 0.02 

. - - 2 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 482,360 482,360.00 0.02 

. - - 3 บา้นแถว ตึก 2 49.40 33.33 6,750 333,450.00 15/20 66,690.00 266,760.00 482,360 482,360.00 0.02 

. โฉนด 22408 38208 ต.มะขามเต้ีย 2 17.60 17.60 25,000 440,000 1 ตึกแถว ตึก 2 252.00 7,550 1,902,600.00 15/20 380,520.00 1,522,080.00 1,962,080.00 1,962,080.00 0.02 

. โฉนด 23843 43739 ต.มะขามเต้ีย 2 20.10 20.10 15,000 301,500 1 บา้นแถว ตึก 2 252.00 6,750 1,701,000.00 15/20 340,200.00 1,360,800.00 1,662,300.00 1,662,300.00 0.02 

- - - - - - - 

. โฉนด 11083 51772 ต.บางกุง้ 2 1 53.80 153.80 15,000 2,307,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 96.00 6,550 628,800.00 17/24 150,912.00 477,888.00 2,784,888.00 2,784,888.00 - 

. โฉนด 18117 31193 ต.มะขามเต้ีย 2 3 67.80 367.80 10,000 3,678,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 120.00 6,550 786,000.00 17/24 188,640.00 597,360.00 4,275,360.00 4,275,360.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 2502 103 ต.บางกุง้ 3 1 85.40 185.40 6,000 1,112,400 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 99.20 6,550 649,760.00 17/24 155,942.40 493,817.60 1,606,217.60 1,606,217.60 0.02 

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

สถานท่ีตั้ง ลกัษณะ ค านวณ  ราคา รวมราคา ท่ี ลักษณะ ลักษณะ
 

ขนาด คิดเป็น ราคา  รวมราคา
 ราคา

ประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน อตัรา

หมู่ท่ี ชุมชน ต าบล การใช้ เป็น  ประเมิน ประเมิน
สิ่งปลูก
สรา้ง การใช้

 สิ่ง
ปลกู
สร้าง สัดส่วนตาม ประเมิน  ประเมิน อายุ  คิดเป็น

 ส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีไดรั้บ ทุนทรัพย์ ภาษี

ประโยชน์ ตร.ว.  ต่อ ตร.ว. ท่ีดิน
(ตกึ

,ไม้ครึ่ง
ประโย
ชน์ (ตร.ม.) การใช้ ต่อ ตร.  ส่ิงปลูก โรงเรือ  คา่เส่ือม  หลงัหกัคา่ ยกเวน้ ท่ีตอ้งเสีย

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

ประเภ
ทท่ีดิน

หน้า
ส ารวจ

เลขท่ี

 ราคาประเมิน
ของท่ีดินเละ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ตามสัดส่วน 

การใช้
ประโยชน์ 

(บาท)

ประเภทสิ่ง
ปลกูสร้าง 
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

รวมราคา
ประเมิน
ของท่ีดิน
และส่ิง

ปลูกสร้าง
(บาท)

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เน้ือท่ีดิน

ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องท่ีดิน ค านวณราคาประเมินทุนทรัพยข์องส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน คา่เส่ือม

ท่ี

. โฉนด 41144 73953 ต.มะขามเต้ีย 2 56.20 56.20 20,000 1,124,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 72.00 6,550 471,600.00 15/20 94,320.00 377,280.00 1,501,280.00 1,501,280.00 - 

. โฉนด 43882 81269 ต.มะขามเต้ีย 2 41.40 41.40 30,000 1,242,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 1,725,200.00 1,725,200.00 0.02 

. โฉนด 57652 112287 ต.มะขามเต้ีย 2 25.30 25.30 20,000 506,000 1 ตึกแถว ตึก 2 80.00 7,550 604,000.00 15/20 120,800.00 483,200.00 989,200.00 989,200.00 0.02 

. - - - - - - - 

โฉนด 62949 126929 ต.มะขามเต้ีย 3 19.40 19.40 6,000 116,400 - - - 116,400.00 116,400.00 0.30 

. - - - - - - - 

. โฉนด 12629 23535 ต.มะขามเต้ีย 2 16.10 16.10 40,000 644,000 1 ตึกแถว ตึก 2 16.10 7,550 121,555.00 25/40 48,622.00 72,933.00 716,933.00 716,933.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 31712 54754 ต.มะขามเต้ีย 2 14.90 14.90 20,000 298,000 1 ตึกแถว ตึก 2 112.00 66.67 7,550 845,600.00 28/46 388,976.00 456,624.00 655,291 655,290.67 0.02 

. - - 2 ตึกแถว ตึก 3 56.00 33.33 7,550 422,800.00 28/46 194,488.00 228,312.00 327,645 327,645.33 0.30 

. - - - - - - - 

โฉนด 24467 24467 ต.มะขามเต้ีย 2 18.00 18.00 8,000 144,000 1 บา้นแถว ตึก 2 40.00 6,750 270,000.00 33/56 151,200.00 118,800.00 262,800.00 262,800.00 0.02 

. - - - - - - - 

. โฉนด 1650 3140 ต.มะขามเต้ีย 2 77.80 77.80 15,000 1,167,000 1 บา้นเด่ียว ตึก 2 144.00 6,550 943,200.00 61/76 716,832.00 226,368.00 1,393,368.00 1,393,368.00 - 

. - - - - - - - 
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X���bcdefghijiklmjinbopqrstq iu vgbihu vgbihu gmwhhhu gwhjlwhhhu gu otpexfyz{| n}r iu glhbhhu jwmmhu gwgv~whhhbhhu gj�iiim~w�lhu ~g~wjihbhhu gw~lvwjihbhhu gw~lvwjihbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefk~gkllg~jnbn�pf iu jvbvhu jvbvhu kwhhhu ivhwlhhu gu otpexfyz{| n}r iu gjlbhhu jwmmhu gwghhwkhhbhhu gk�gjgvjwhjku ~ikw��jbhhu gwg~mwg�jbhhu gwg~mwg�jbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefkmk~kl�jihnb���p�xny�{ iu vlbkhu vlbkhu glwhhhu gwkggwihhu gu otpexfyz{| n}r iu ggibhhu jwmmhu v��wjhhbhhu gk�glg�iwhklu jhgwmmibhhu iwhgiwvmibhhu iwhgiwvmibhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefil~vlmh�~�nb���p�xny�{ iu mgbvhu mgbvhu ghwhhhu mgvwhhhu gu otpe��| n}r iu klbhhu jwvmhu �ikwhhhbhhu gj�iivgwilhu imiwvihbhhu vj~wvihbhhu vj~wvihbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefkilmilhmg~nb���p�xny�{ iu gvbihu gvbihu ghwhhhu gviwhhhu gu otpe��| n}r iu jkbhhu jwvmhu k�iwhhhbhhu gj�ii~mwhkhu ��jw~jhbhhu mhlw~jhbhhu mhlw~jhbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefk~jmh~gigjnb���p�xny�{ iu klbhhu klbhhu giwhhhu mvjwhhhu gu otpe��| n}r iu jhbhhu jwvmhu khmwhhhbhhu g��gjjkwlhhu �khwihhbhhu ~gjwihhbhhu ~gjwihhbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefgi�ljmlkgvnbopqrstq iu mibmhu mibmhu gmwhhhu vlvwmhhu gu otpexfyz{| n}r iu ~~bhhu jwmmhu jklwkmhbhhu gj�iigkiwjm~u mhmwv~gbhhu gwi~�wi~gbhhu gwi~�wi~gbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef�ih�jmmjh~nb���p�xny�{ iu mgbmhu mgbmhu giwhhhu jglwhhhu gu otpexfyz{| n}r iu vibhhu jwmmhu kvgwjhhbhhu gj�iigh�wvmiu �jvwlklbhhu ~lmwlklbhhu ~lmwlklbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefgglhhmvihgnbopqrstq iu igbhhu igbhhu ghwhhhu ighwhhhu gu otpe��| n}r iu khbhhu jwvmhu ivhwhhhbhhu gj�iim~wkhhu ighwjhhbhhu kihwjhhbhhu kihwjhhbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefkhm~gv��hinb���p�xny�{ iu igbhhu igbhhu �hwhhhu j�hwhhhu gu n}r��| n}r iu ~jbhhu vwmmhu vikwlhhbhhu gj�iigm~wkmju mjmw�kkbhhu �������J��< mjmw�kkbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef�i�vlmjgg�nb���p�xny�{ iu g�bjhu g�bjhu gmwhhhu ihkwhhhu gu otpe��| n}r iu lhbhhu jwvmhu mkhwhhhbhhu gj�iigglwlhhu kigwihhbhhu jimwihhbhhu jimwihhbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdefmkmlgghmihlnb���p�xny�{ iu gu ijbhhu gijbhhu giwhhhu gwmgiwhhhu gu otpexfyz{| n}r iu g~lbhhu jwmmhu gwi~jw~hhbhhu v�v ~hwvl�u gwihjwggvbhhu iwvglwggvbhhu iwvglwggvbhhu �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef�vhm~j�lggnb���p�xny�{ iu ilbhhu ilbhhu gmwhhhu kihwhhhu gu otpexfyz{| n}r iu lkbhhu jwmmhu mmhwihhbhhu gj�iigigwhkku ki~wgmjbhhu �������J��< ki~wgmjbhhu �u��������������������� �¡�¢
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijkkjlmnopqbrsturvqwxy id kjbomd kjbomd klzmmmd ij{zmmmd kd |}ug~�� q�� id kimbmmd �z{lmd okmzmmmbmmd k��iik{ozimmd �pkzommbmmd jiozommbmmd jiozommbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkpijiilmljqbrsturvqwxy id imbimd imbimd ipzlmmd n{nz{mmd kd |}ug~�� q�� id kimbmmd �z{lmd okmzmmmbmmd k��iik{ozimmd �pkzommbmmd kzkm�zlmmbmmd kzkm�zlmmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghknllnij{poqbrsturvqwxy id ilbnmd ilbnmd klzmmmd pokzmmmd kd |}ug~�� q�� id kombmmd �z{lmd kziklzmmmbmmd k��iii�{zpmmd jn{z{mmbmmd kzpioz{mmbmmd kzpioz{mmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghin�{kilmmqbq�uh id l�blmd l�blmd imzmmmd kzkpmzmmmd kd |}ugvhw�y� �r} id ombmmd �zllmd linzmmmbmmd k��{ip{{ziomd kn�z{imbmmd kzi{�z{imbmmd kzi{�z{imbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghnmpok{kkjnqbrsturvqwxy id iiblmd iiblmd kizmmmd i{mzmmmd kd |}ug~�� q�� id j�bmmd �z{lmd �nozmmmbmmd k��iiknizl�md lmlznnmbmmd {{lznnmbmmd {{lznnmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghnlklkop�ioqbrsturvqwxy id iobmmd iobmmd kizmmmd pp�zmmmd kd |}ug~�� q�� id ombmmd �z{lmd lnmzmmmbmmd k��iikkozommd nikzimmbmmd {l{zimmbmmd {l{zimmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlpplkkmklnlqbrsturvqwxy id libkmd libkmd klzmmmd {okzlmmd kd |}ugvhw�y� q�� id {mbmmd �zllmd nlozlmmbmmd km�kmnlzolmd nkiz�lmbmmd kzkjnzklmbmmd kzkjnzklmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghpnj�m�kkl{qbrsturvqwxy id inbnmd inbnmd klzmmmd p��zmmmd kd |}ug~�� q�� id l�bmmd �z{lmd p{ozmmmbmmd k��iiopzk�md ijnzonmbmmd ��mzonmbmmd ��mzonmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghppjokkolonqb|u��|�r} id pob�md pob�md kmzmmmd po�zmmmd kd |}ugvhw�y� q�� id k�mbmmd �zllmd kzmnozmmmbmmd k��iiipmzl�md ok{znnmbmmd kzimpznnmbmmd kzimpznnmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkk{iklllolqb|u���}� id noblmd noblmd kizmmmd loizmmmd kd |}ugvhw�y� q�� id kj�bmmd �zllmd kziopzommbmmd k��iiioiznp�d kzmmkzp�nbmmd kzlopzp�nbmmd kzlopzp�nbmmd cdbefghkpoji�{ip�qb|u���}� id lbnmd lbnmd kizmmmd �nzommd ����r�fb cd cd cd �nzommbmmd �nzommbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghllmi�km��o�qbrsturvqwxy id �mbkmd �mbkmd �zmmmd p�mz�mmd kd |}ugvhw�y� q�� id ombmmd �zllmd linzmmmbmmd {�{ p�z�omd no{zpimbmmd on{zjimbmmd on{zjimbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghi{p{knk{�qbq�uh id k�bimd k�bimd imzmmmd pinzmmmd kd q��~�� q�� id kjobmmd {zllmd kznjnzjmmbmmd k��iipiozo{od kzk��zmiibmmd kznjmzmiibmmd kznjmzmiibmmd cd��������������������������
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijikjlmknlkobpqrsptouvw xd xnbmmd xnbmmd xmymmmd nkmymmmd ld z{sgthu|w} o~� xd lnnbmmd jyiimd �n�yxmmbmmd k�k �iynijd kj�y�nnbmmd ly�n�y�nnbmmd ly�n�y�nnbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdI��2�����������J��X�����E �< ��J��< ��J��< ������< ���������< �< z{sgthu|w} ��� �< ���J��< �����< ���������J��< lm�lm�������< �������J��< ���������J��< ���������J��< �<b cd cd cd cd cd cd cdbefghlimm��xmxjobzs���{� xd x�b�md x�b�md kymmmd xlkynmmd ld z{sg��} o~� xd nkbmmd jy�imd �xnymmmbmmd ��� �y�xmd �lnyxkmbmmd i�xyjkmbmmd i�xyjkmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghi��nx�m��obzs���{� xd imblmd imblmd liymmmd �ilyimmd ld z{sgthu|w} o~� xd �ibmmd jyiimd xx�yximbmmd lj�xximyn�id l�kyklibmmd ��my�libmmd ��my�libmmd cdb t��h�q�� cd cd xd z{sgthu|w} o~� xd �ibmmd jyiimd xx�yximbmmd lj�xximyn�id l�kyklibmmd l�kyklibmmd l�kyklibmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh��nx�jnllxobpqrsptouvw xd lxbxmd lxbxmd nymmmd nkykmmd ld z{sg��} o~� xd ijbljd jy�imd ���ymkmbmmd lj�xxk�y��kd x�iyjkxbnmd �nnynkxbnmd �nnynkxbnmd cdbefghli�mn����mobpqrsptouvw xd xlbjmd xlbjmd lxymmmd xi�yxmmd ld z{sg��} o~� xd nkbmmd jy�imd �xnymmmbmmd lj�xx�lyxkmd xixy�xmbmmd illy�xmbmmd illy�xmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghx�x��nji��obpqrsptouvw xd xkbnmd xkbnmd nmymmmd lyl�jymmmd z{sg��} o~� xd lixbmmd jy�imd lymxjymmmbmmd lj�xxxxiy�xmd kmmyxkmbmmd ly��jyxkmbmmd ly��jyxkmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh��imkjnlmiobpqrsptouvw xd xxbimd xxbimd lmymmmd xxiymmmd ld z{sg��} o~� xd nmbmmd jy�imd x�mymmmbmmd j�j ljyxmmd xi�ykmmbmmd �������J��< xi�ykmmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh�ixkkjx�xxobpqrsptouvw xd lnbjmd lnbjmd liymmmd xl�ymmmd ld z{sg��} o~� xd kmbmmd jy�imd inmymmmbmmd lj�xxllkykmmd nxlyxmmbmmd jnmyxmmbmmd jnmyxmmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdcdb cd cd cd cd cd �< cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghjij�kllm���obpqrsptouvw xd imbjmd imbjmd lxymmmd jm�yxmmd ld z{sgthu|w} o~� xd lnmbmmd jyiimd �l�ymmmbmmd li�xmlk�ynmmd ���yjmmbmmd ly�nmykmmbmmd ly�nmykmmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghxjnninixmmobpqrsptouvw xd l�bjmd l�bjmd liymmmd xjnymmmd ld z{sg��} o~� xd llxbmmd jy�imd �ijymmmbmmd lj�xxljjy�xmd ik�yjkmbmmd ki�yjkmbmmd ki�yjkmbmmd cd������� ¡¢¢¢£¢¤¢¢¥¦§�̈�©�ª
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijk ljmnbnoph md lqbmrd lqbmrd srtrrrd qtkjmtrrrd qd nuvwxy nuv md zmsbzrd jtzzrd lt{jztrjzbrrd qs|mmkjitzqjd ltqrrtzzkbzrd it{jmtzzkbzrd it{jmtzzkbzrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzi{zzqrssqznb}~�p}�n��� md srblrd srblrd strrrd lsqtkrrd qd ��pg�h���y nuv md qrrbrrd stzzrd szztrrrbrrd k|k zmtirrd srmtsrrbrrd {sitirrbrrd {sitirrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghszqsllisrnb�p�v��� md qjbsrd qjbsrd qztrrrd msitrrrd qd ��pgwxy nuv md ikbrrd stjzrd lmitrrrbrrd qs|mmjqtmkrd mzmtjmrbrrd �������J��< mzmtjmrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghmszmqrj{krnb�p����}� md zqbird zqbird qrtrrrd zqitrrrd qd ��pg�h���y nuv md sqbsrd stzzrd irltikrbrrd l|l qmtqrid l{qtljzbsrd {rztljzbsrd {rztljzbsrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghqrmrrikzrrnb�p�v��� md qkbrrd qkbrrd qztrrrd mjrtrrrd qd ��pgwxy nuv md qribrrd stjzrd jrmtrrrbrrd qs|mmqzitiird zijtzsrbrrd kqjtzsrbrrd kqjtzsrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghmmqqrljiirnb}~�p}�n��� md msbsrd msbsrd jrtrrrd qtksmtrrrd qd nuvwxy nuv md q{sbrrd jtzzrd qtij{tkrrbrrd qs|mmlmztzzsd qtqzitmiibrrd ltrqstmiibrrd ltrqstmiibrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghmzl{iilsisnb}~�p}�n��� md mkbmrd mkbmrd qztrrrd imltrrrd qd ��pgwxy nuv md kkbrrd stjzrd z{itrrrbrrd qs|mmqlrtskrd isltlmrbrrd kkstlmrbrrd kkstlmrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlmjkqzsslinb}~�p}�n��� md mibqrd mibqrd qmtrrrd mk{tmrrd qd ��pgwxy nuv md szbrrd stjzrd ilktjzrbrrd qs|mm{stzmzd limtmmzbrrd slqtimzbrrd slqtimzbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdcdb cd cd cd cd cd cd cd cdb cd cd cd cd cd cd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghklkiirmlznb�p�v��� md ziblrd ziblrd qztrrrd kqitzrrd qd ��pg�h���y nuv md i{brrd stzzrd lmrt{zrbrrd j|j mmtisjd m{ktiklbzrd �������J��< m{ktiklbzrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghm{mzlzrj{rnb}~�p}�n��� md mzbird mzbird qmtrrrd lritkrrd qd ��pgwxy nuv md slbrrd stjzrd imztmzrbrrd qs|mm{ltzzzd llqts{zbrrd slsti{zbrrd slsti{zbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cd������������������ ¡�¢�£��
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X���bcdefghijgklkjminbopqrosntuv hw jxbklw jxbklw kgylllw kylljygllw kw z{resft|v} n~� hw ilbllw jygglw ghmylllbllw x�x �jyjilw mixy�hlbllw kym��yihlbllw kym��yihlbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefhhlhxxxinbn�rf hw kkbilw kkbilw kiylllw hkhymllw kw n~���} n~� hw ilbllw xygglw jlmylllbllw kj�hhk�hyiilw mxkykhlbllw ji�yghlbllw ji�yghlbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefmm�ljihik�nbopqrosntuv hw hjb�lw hjb�lw khylllw �kgyjllw kw n~���} n~� hw �lbllw xygglw jx�ygllbllw k��hik�lyhjlw mi�yhmlbllw ilmyimlbllw ilmyimlbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefk�mmj��lhjnbopqrosntuv hw gkbmlw gkbmlw khylllw jkjyillw z{re��} n~� hw mlbllw jyxglw hxlylllbllw kj�hhg�ymllw hklyjllbllw ihxymllbllw ihxymllbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefk�xh�jjh�gnbzr���{� hw kibhlw kibhlw kiylllw �hxyjllw kw z{resft|v} n~� hw �jbllw jygglw jhiyillbllw kj�hhk�iy��jw m�lymjmbllw ikiyljmbllw ikiyljmbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefmxgixijj�lnbopqrosntuv hw hlbilw hlbilw kgylllw �khylllw kw z{re��} n~� hw jlbllw jyxglw mlgylllbllw kg�hlikylllw �hmylllbllw j�jylllbllw j�jylllbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefmjx��igk�jnbopqrosntuv hw x�bhlw x�bhlw hlylllw kygimylllw kw z{resft|v} n~� hw jlbllw jygglw ���ylllbllw k��kjjhyiilw ��lykhlbllw ky�kmykhlbllw ky�kmykhlbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefmixhliiijlnbopqrosntuv hw ibllw ibllw hlylllw kjlylllw ����o�db �w �w �w �wbcdefmixkgi�kjmnbopqrosntuv hw g�bllw g�bllw hlylllw kyljlylllw kw z{resft|v} n~� hw gjbllw jygglw �jjyillbllw kh�kmgky�ghw �kgymmibllw ky�xgymmibllw ky�xgymmibllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdef��x��xl�j�nbopqrosntuv hw kjbllw kjbllw kgylllw hmlylllw kw n~���}��ue n~� hw jmbllw xygglw mi�yhllbllw kj�hhkljy�lmw �xjyi�jbllw jkjyi�jbllw jkjyi�jbllw �wb �w �w �w �w �w �w �wbcdefhilhmmx�ihnbopqrosntuv hw k�b�lw k�b�lw kgylllw h�iygllw kw z{re��} n~� hw �jbllw jyxglw jmiylllbllw kj�hhkmhygjlw glgymmlbllw il�y�mlbllw il�y�mlbllw �wb �w �w �w �w �w �w �w������������������������� 
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X���bcdefghijklmhknobpqrsptouvw xy jzbizy jzbizy mi{zzzy m{zij{izzy my |}setfu~w� o�� xy igbzzy n{iizy hih{jzzbzzy mz�mzhi{hjzy hml{hhzbzzy m{hji{lhzbzzy m{hji{lhzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefiihlkmziingobpqrsptouvw xy nnbxzy nnbxzy xz{zzzy m{hxg{zzzy my |}setfu~w� o�� xy jzbzzy n{iizy gil{izzbzzy l�l hn{nlzy gxm{lxzbzzy m{jgi{lxzbzzy m{jgi{lxzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefgjglzlnhxmobpqrsptouvw xy hjbizy hjbizy mi{zzzy inx{izzy my |}setfu~w� o�� xy knbzzy n{iizy nxl{lzzbzzy mg�mlmmh{mlgy imi{nmnbzzy m{zjl{mmnbzzy m{zjl{mmnbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefgxzgmjlxkjobpqrsptouvw xy mnbjzy mnbjzy mi{zzzy xiz{izzy my |}se��� o�� xy ngbzzy n{jizy ghx{zzzbzzy mn�xxki{zgzy hhn{knzbzzy ilj{gnzbzzy ilj{gnzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefhkmgznkxmlobpqrsptouvw xy mnbzzy mnbzzy l{zzzy mxl{zzzy my |}se��� o�� xy knbzzy n{jizy ngl{zzzbzzy mn�xxmgx{inzy izi{ggzbzzy �������J��< izi{ggzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefnlkjmhxmnobpqrsptouvw xy gjbkzy gjbkzy m{izzy jm{lizy my |}se��� o�� xy gzbzzy n{jizy xjz{zzzbzzy mn�xxik{gzzy xmz{nzzbzzy xlx{gizbzzy xlx{gizbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefigmkkmzhknkobpqrsptouvw xy jzbjzy jzbjzy mx{zzzy lgl{gzzy my |}setfu~w� o�� xy mnzbzzy n{iizy m{zgl{zzzbzzy k�k kg{hxzy kih{nlzbzzy m{lzx{zlzbzzy m{lzx{zlzbzzyb �y �y �y �y �y �y �ybcdefhizhhnmmgjobpqrsptouvw xy mibizy mibizy mx{zzzy mln{zzzy my |}se��� o�� xy lzbzzy n{jizy igz{zzzbzzy mn�xxmml{lzzy gxm{xzzbzzy nzj{xzzbzzy nzj{xzzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefgzxnijmzigobpqrsptouvw xy gjblzy gjblzy xz{zzzy kin{zzzy my |}setfu~w� o�� xy jnbizy n{iizy izm{zjibzzy mn�xxmmz{xhjy hkz{lhlbizy m{hgn{lhlbizy m{hgn{lhlbizy �ybcdefgzhgnjmlzjobpqrsptouvw xy xmbkzy xmbkzy xz{zzzy ghl{zzzy ����p�db �y �y �y ghl{zzzbzzy ghl{zzzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefhgxmmiknghobpqrsptouvw xy hgbgzy hgbgzy mx{zzzy gmx{lzzy my |}se��� o�� xy mggbzzy n{jizy kjx{zzzbzzy mn�xxxmh{lgzy jil{mnzbzzy m{mjz{knzbzzy m{mjz{knzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefigzknmzhjikobpqrsptouvw xy hjbizy hjbizy mi{zzzy inx{izzy my |}setfu~w� o�� xy lgbzzy n{iizy iiz{xzzbzzy l�l gg{zmny izn{mlgbzzy m{znl{nlgbzzy m{znl{nlgbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �ybcdefhizhlnmmggobpqrsptouvw xy mibizy mibizy mx{zzzy mln{zzzy my |}se��� o�� xy lzbzzy n{jizy igz{zzzbzzy mz�mzig{zzzy gln{zzzbzzy njx{zzzbzzy njx{zzzbzzy �yb �y �y �y �y �y �y �y��������������������������
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X���bcdefghijhhggghkblmnolpkqrs gt uvbwxt uvbwxt gwyzxxt hxiyzzxt ut {|oe}~� k�� gt uxhbxxt iyvzxt vxgyxxxbxxt ui�gguzhyhhxt zhvyzixbxxt �zhyuuxbxxt �zhyuuxbxxtb �t �t �t �t �t �t �tbcdefhzwjzjwzxwkblmnolpkqrs gt ut hbxxt uxhbxxt uzyxxxt uyzixyxxxt ut {|oepfq�s� k�� gt uugbxxt iyzzxt vwwyixxbxxt uw�uiuuvywvit iuiygghbxxt �������J��< iuiygghbxxtbcdefhzgwwjwwjzkblmnolpkqrs gt zzbxxt zzbxxt gxyxxxt uyuxxyxxxt ut {|oepfq�s� k�� gt ugjbxxt iyzzxt jwjyhxxbxxt uz�gxuivyijxt ivxyvgxbxxt uyvvxyvgxbxxt uyvvxyvgxbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefw�vhxvxwggkblmnolpkqrs gt gubgxt gubgxt uxyxxxt gugyxxxt ut {|oe}~� k�� gt zibxxt iyvzxt wvjyxxxbxxt ui�ggjwyuixt g�hyjhxbxxt zxiyjhxbxxt zxiyjhxbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefwxwuvzggigkblmnolpkqrs gt ggbuxt ggbuxt ugyxxxt gizygxxt ut {|oe}~� k�� gt z�biht iyvzxt hxgyzvxbxxt uh�ujvgyhiwt wwxyuxvbhxt z�zywxvbhxt z�zywxvbhxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefzgzjxuxxgvukbk�of gt ghbixt ghbixt ugyxxxt g�zygxxt ut {|oe}~� k�� gt zzbxxt iyvzxt wvuygzxbxxt ux�uxwvyugzt wwhyugzbxxt ig�ywgzbxxt ig�ywgzbxxt �t�t �t �t �t �t �t �tbcdefuihvigjwjzkblmnolpkqrs gt uzbhxt uzbhxt uzyxxxt gwuyxxxt ut {|oe}~� k�� gt ixbxxt iyvzxt hxzyxxxbxxt ui�ggj�yuxxt wuzy�xxbxxt zhiy�xxbxxt zhiy�xxbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefhuvx�vvihjkblmnolpkqrs gt zibgxt zibgxt ugyxxxt ivhyhxxt ut {|oepfq�s� k�� gt iwbxxt iyzzxt hugyizxbxxt ui�gg�xyvjwt wguyjivbxxt �������J��< wguyjivbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefgvhjuux�x�kb{o��{�l| gt hjbixt hjbixt uxyxxxt hjiyxxxt ut {|oepfq�s� k�� gt iubixt iyzzxt hxwyhjxbxxt h�h uiyuw�t wjvywhxbjxt jvwywhxbjxt jvwywhxbjxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefzjvzhuuhuvxkblmnolpkqrs gt izb�xt izb�xt uxyzxxt i�uy�zxt ut {|oepfq�s� k�� gt vxbxxt iyzzxt hzjyzxxbxxt z�z ggy�gzt hwzyzvzbxxt uyugvyzgzbxxt uyugvyzgzbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefzivvxux�jgwkblmnolpkqrs gt vgbwxt vgbwxt gxyxxxt uyhhiyxxxt ut {|oepfq�s� k�� gt uhxbxxt iyzzxt �uvyxxxbxxt v�v ihyu�xt jzgyjuxbxxt �������J��< jzgyjuxbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �tbcdefhigwjjhig�kblmnolpkqrs gt ubxjt ubxjt vyzxxt jyuxxt ut ����l�db k�� �< �t �t �t �< �tb �t �t ut {|oe}~� k�� gt wibxxt iyvzxt ghwyxxxbxxt uh�ujhwyvhxt u��ygixbxxt �������J��< u��ygixbxxt �tb �t �t �t �t �t �t �t������ ¡¢£££¤£¥££¦§̈�©�ª «
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X���bcdefghijklmngjobpqrstur jv wmbkmv wmbkmv gjxmmmv ijkxlmmv gv puqeyfz{|} o~s jv gkmbmmv wxhhmv ngixmmmbmmv gw�jjjmgxikmv ighxjwmbmmv gxkkmxmwmbmmv gxkkmxmwmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefhgkjggjminobo�qf jv jgbjmv jgbjmv glxhmmv �njxjmmv gv puqe��} o~s jv gjmbmmv wxihmv lgmxmmmbmmv i�i hwximmv ih�x�mmbmmv gxgkhxhmmbmmv gxgkhxhmmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefhkwgigmhjkkob���q�yoz�| jv ijbnmv ijbnmv gjxmmmv likxlmmv gv puqeyfz{|} o~s jv lmbmmv wxwhmv h�jxmmmbmmv i�i �ixjkmv knkxiwmbmmv gx�wnxhwmbmmv gx�wnxhwmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdef�mkighkjnmob���q�yoz�| jv glbmmv glbmmv ghxmmmv jimxmmmv gv puqe��} o~s jv lmbmmv wxihmv hkmxmmmbmmv gw�jjgglxlmmv kjgxjmmbmmv wngxjmmbmmv wngxjmmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefgghlkhhjlkob���q�yoz�| jv jgbgmv jgbgmv gmxmmmv jggxmmmv gv puqe��} o~s jv ilbmmv wxihmv hjwxhmmbmmv gw�jjgghxl�mv kgmxwimbmmv wjgxwimbmmv wjgxwimbmmv �vbcdefgghlwhhjlwob���q�yoz�| jv gnbhmv gnbhmv gmxmmmv gnhxmmmv gv puqe��} o~s jv klbmmv wxihmv �jkxmmmbmmv gw�jjigxjlmv jhjxijmbmmv kkixijmbmmv kkixijmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefknmkmlnnmlob���q�yoz�| jv wgbhmv wgbhmv jmxmmmv gxj�mxmmmv gv puqeyfz{|} o~s jv lkbmmv wxhhmv hhmxjmmbmmv g��gwllxm�jv kwjxgwlbmmv �������J��< kwjxgwlbmmv �vbcdef�wiwkwjnnmob���q�yoz�| jv ghbmmv ghbmmv ghxmmmv jjhxmmmv gv puqe��} o~s jv ggjbmmv wxihmv ihwxmmmbmmv gw�jjgwwx�jmv hlnxwlmbmmv lgkxwlmbmmv lgkxwlmbmmv �vbcdef�hhinwginmob���q�yoz�| jv gbwmv gbwmv ghxmmmv jkxmmmv gv ������db o~s �v �v �v jkxmmmbmmv jkxmmmbmmvb �v �v �v �v �v �v �vbcdefghjimjw�kiobpqrstur jv gjbmmv gjbmmv ghxmmmv glmxmmmv gv o~s��} o~s jv nwbmmv ixhhmv ijkxlmmbmmv gw�jjghnxkhwv hwhx�kkbmmv ikhx�kkbmmv ikhx�kkbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefjmhjl�knl�ob���q�yoz�| jv jwbhmv jwbhmv lxmmmv jgjxmmmv gv puqe��} o~s jv gjmbmmv wxihmv lgmxmmmbmmv gw�jjgilxjmmv w�gxlmmbmmv lk�xlmmbmmv lk�xlmmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefkwj�klkhihob���q�yoz�| jv wjbmmv wjbmmv gjxmmmv ikkxmmmv gv puqeyfz{|} o~s jv klbmmv wxhhmv �gkxkmmbmmv g��gwhmx�mkv jwkxmnwbmmv gxmmlxmnwbmmv gxmmlxmnwbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdef�gmiwhklggob���q�yoz�| jv w�bwmv w�bwmv �xmmmv gnmxlmmv gv puqeyfz{|} o~s jv klbmmv wxhhmv �gkxkmmbmmv gm�gm�gxkkmv jljxnwmbmmv ki�xiwmbmmv ki�xiwmbmmv �vb �v �v �v �v �v �v �vbcdefgi��gn��hhobpqrstur jv �kbnmv �kbnmv gxhmmv hjx�hmv gv puqeyfz{|} o~s jv kjbmmv wxhhmv jihxgmmbmmv jj��kn�xh�kv glgxhwwbmmv j��xngwbmmv j��xngwbmmv �v����������������� ¡¢�£�¤�¥¦
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijjkjlmklnobpqrsptouvw xd xybmmd xybmmd zx{mmmd izx{mmmd zd |}sg~�� o�� xd jmbmmd y{l�md yml{�mmbmmd zy�xxzii{y�md kli{n�mbmmd ln�{n�mbmmd ln�{n�mbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzxnjmxxnz�obpqrsptouvw xd i�bkmd i�bkmd k{mmmd zkz{ymmd zd |}sgthu�w� o�� xd zz�bmmd y{l�md lly{x�mbmmd zy�xxzlm{ll�d ym�{kl�bmmd �������J��< ym�{kl�bmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzzlxx�nxobo�sh xlb�md xlb�md im{mmmd nx�{mmmd zd o��~�� o�� xd zkkbmmd l{��md z{mnl{xmmbmmd zy�xxxij{znkd nkn{mzybmmd z{yli{mzybmmd z{yli{mzybmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghim�in�xxmmobpqrsptouvw xd xzbnmd xzbnmd zx{mmmd xyz{ymmd zd |}sg~�� o�� xd �kbmmd y{l�md iyk{�mmbmmd zy�xxnm{zjmd xnk{izmbmmd �k�{jzmbmmd �k�{jzmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkkmjillxkzobpqrsptouvw xd �nbmmd �nbmmd z�{mmmd nlm{mmmd zd |}sgthu�w� o�� xd jybmmd y{��md yxn{nmmbmmd zy�xxzin{iiyd kjm{kykbmmd z{iym{kykbmmd z{iym{kykbmmd cdbefghxiyxkkmlnlobpqrsptouvw xd zzbnmd zzbnmd zx{mmmd zkz{ymmd zd |}sg~�� o�� xd nkbmmd y{l�md �yl{mmmbmmd zy�xxzxk{lkmd kkx{xymbmmd �������J��< kkx{xymbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghxxkkxinxxlobpqrsptouvw xd xkbimd xkbimd zy{�mmd kmm{j�md zd |}sg~�� o�� xd lnbkmd y{l�md �xj{xmmbmmd zy�xxzzy{kxkd kzx{llybmmd nzi{lxybmmd nzi{lxybmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzjjiiiilxzobpqrsptouvw xd zyb�md zyb�md z�{mmmd xkl{�mmd zd |}sg~�� o�� xd nmbmmd y{l�md �km{mmmbmmd zm�zm�k{mmmd kny{mmmbmmd lii{�mmbmmd lii{�mmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghixnmxkmxzobo�sh xd zkbxmd zkbxmd z�{mmmd xzi{mmmd t��g�s� cd cd cd xzi{mmmbmmd xzi{mmmbmmdb cd cd cd cd cd cd cdbefghxnmiklmyobpqrsptouvw xd lybjmd lybjmd z�{mmmd z{z�i{�mmd zd |}sgthu�w� o�� xd xxkbmmd y{��md z{kyl{xmmbmmd zy�xxixx{lnkd z{zkk{kzybmmd x{xjl{jzybmmd x{xjl{jzybmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghxznmzxnjiob|s���}� xd ixbnmd ixbnmd km{mmmd z{izx{mmmd zd |}sg~�� o�� xd zymbmmd y{l�md z{mnm{mmmbmmd zy�xxxil{ymmd nkx{kmmbmmd �������J��< nkx{kmmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghxj�m��z�lkobpqrsptouvw xd zlbjmd zlbjmd xi{�mmd kxm{y�md zd o��~�� o�� xd zkmbmmd l{��md z{m�l{mmmbmmd zy�xxxix{�kmd nxk{kymbmmd z{xk�{zzmbmmd z{xk�{zzmbmmd cdb cd cd cd cd cd cd cd������������������ ¡�¢�£�¤¤
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijjjklmlnjobpqrsptouvw md libjkd libjkd ixykkkd znnykkkd id {|sgthu}w~ o�� md z�bkkd �yxxkd lmky�xkbkkd i��mmnky�k�d mxkylzibkkd nmnylzibkkd nmnylzibkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghinmjz�ml�xob{s���|� md nmbjkd nmbjkd �ykkkd zl�yjkkd id {|sgthu}w~ o�� md ljzbkkd �yxxkd myxixymkkbkkd il�i�zkmyzlmd myiimyn�jbkkd myxz�yx�jbkkd myxz�yx�jbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlxklz�iizjobpqrsptouvw md ixb�kd ixb�kd imykkkd ijnymkkd id {|sg��~ o�� md ��bkkd �ynxkd �zjykkkbkkd i��mmizmyx�kd xkxyzzkbkkd ��my�zkbkkd ��my�zkbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghi�ijijx�zlob{s���|� md i�bjkd i�bjkd i�yxkkd lm�ynkkd id {|sg��~ o�� md ikjbkkd �ynxkd nm�ykkkbkkd il�i�ii�y�zkd �imyl�kbkkd �l�yk�kbkkd �l�yk�kbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghixx�jlxlnob{s��{�p| md nmbjkd nmbjkd iykkkd nmyjkkd id {|sgthu}w~ o�� md �kbkkd �yxxkd l�lykkkbkkd il�i��myjjkd llkyimkbkkd �������J��< llkyimkbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cd cdbefghmjizznmlobo�sh md mxbmkd mxbmkd �lyxkkd mylx�ymkkd id o����~ o�� md mzkbkkd nyxxkd iyjimykkkbkkd i��mml�jy�zkd iyzilyl�kbkkd lyn��yx�kbkkd lyn��yx�kbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzmmzjnj�m�obpqrsptouvw md miblkd miblkd imykkkd mxxy�kkd id {|sg��~ o�� md zjbkkd �ynxkd lmzykkkbkkd i��mmniymjkd mxmynmkbkkd xkjylmkbkkd xkjylmkbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzznxijmmlxobpqrsptouvw md lnbxkd lnbxkd ixykkkd x�myxkkd id {|sgthu}w~ o�� md l�bkkd �yxxkd mlxyjkkbkkd ix�mkznyi�kd ijjy�zkbkkd nxiyizkbkkd nxiyizkbkkdbefghjmmjijminobpqrsptouvw md �zbikd �zbikd imykkkd n��ymkkd id {|sgthu}w~ o�� md zibkkd �yxxkd m�jyxxkbkkd i��mmx�ykjid mk�yz��bkkd �njy���bkkd �njy���bkkd cdb t��h�q�� cd cd md {|sgthu}w~ o�� md zkbxkd �yxxkd m�xymnxbkkd i��mmxjyl�id mk�y�izbxkd mk�y�izbxkd mk�y�izbxkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlnjji�z�mob{s���|� md zjbzkd zjbzkd ikykkkd zjzykkkd id {|sgthu}w~ o�� md illbn�d �yxxkd jn�yimjbkkd iz�ijixnynkld nijyzmzb��d iymkmyzmzb��d iymkmyzmzb��d cdbefghlnjni�z�iob{s���|� md zjb�kd zjb�kd ikykkkd zj�ykkkd id {|sgthu}w~ o�� md x�bkkd �yxxkd l��yjkkbkkd ix�mknlyl�kd m�lyzzkbkkd �������J��< m�lyzzkbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghinnjl��kljob{s���|� md xnb�kd xnb�kd jykkkd z�kyjkkd id {|sgthu}w~ o�� md l�bkkd �yxxkd mxxyzxkbkkd iz�ijzxy�jid mk�yz��bkkd �������J��< mk�yz��bkkd cdb cd cd cd cd cd cd cd�������������� ��¡¢£�¤�¥�¦§
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijiklmnojpqbrsturvqwxy id ipbz{d ipbz{d zo|{{{d pmn|o{{d zd }~ugvhw�y� q�� id zl{b{{d n|oo{d z|zjk|{{{b{{d zn�iiiok|pl{d kzk|ni{b{{d z|inn|zi{b{{d z|inn|zi{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghk zommqbrsturvqwxy id zmb{{d zmb{{d zi|o{{d zjo|{{{d zd q����� q�� id mlb{{d j|oo{d pni|m{{b{{d zm�zlno|ipid ikj|znlb{{d mji|znlb{{d mji|znlb{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbgb�bpiz npmqb}u���~� id zmb{{d zmb{{d o{{d j|{{{d zd q����� q�� id nmb{{d j|oo{d mlp|i{{b{{d zo�i{kn|nm{d pln|on{b{{d pkp|on{b{{d pkp|on{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghpkpm{nkmlzqbrsturvqwxy id znb{{d znb{{d z|z{{d zj|n{{d zd }~ug��� q�� id iplb{{d n|jo{d z|n{n|o{{b{{d zn�iipop|mp{d z|iop|{j{b{{d z|ij{|nj{b{{d z|ij{|nj{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghmpjinl{kqbq�uh id nmbz{d nmbz{d zl|{{{d z|zop|l{{d }~ugvhw�y� q�� id iplb{{d n|oo{d z|ool|k{{b{{d zn�iipmi|kold z|izo|kmib{{d i|pnk|jmib{{d i|pnk|jmib{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlmmom{iknqb}u���~� id n{bz{d n{bz{d zo|{{{d k{z|o{{d zd }~ugvhw�y� q�� id zi{b{{d n|oo{d jln|{{{b{{d zn�iizji|ki{d nzp|{l{b{{d z|ozm|ol{b{{d z|ozm|ol{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkkpkmnjokqb}u���~� id i{bz{d i{bz{d zo|{{{d p{z|o{{d zd }~ug��� q�� id llb{{d n|jo{d okm|{{{b{{d zn�iizp{|nl{d mnp|pi{b{{d jnm|li{b{{d jnm|li{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgho{nnmkmmiiqbrsturvqwxy id pob{{d pob{{d zo|{{{d oio|{{{d zd }~ugvhw�y� q�� id j{b{{d n|oo{d mol|o{{b{{d zi�zmnm|zk{d pkm|pz{b{{d kzk|pz{b{{d kzk|pz{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghpmolmn{{kmqbrsturvqwxy id zkb{{d zkb{{d zo|{{{d ilo|{{{d zd }~ug��� q�� id n|jo{b{{d l{d om{|{{{b{{d iz�pizji|l{{d pnj|i{{b{{d noi|i{{b{{d noi|i{{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghzzjlkizoiiqbrsturvqwxy id znbp{d znbp{d m{|{{{d noi|{{{d zd q����� q�� id j|oo{b{{d zo{d z|zpi|o{{b{{d zn�iiimk|zo{d llp|po{b{{d z|opo|po{b{{d z|opo|po{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghpzlozzjpklqb}u��}�r~ id oibm{d oibm{d n|{{{d pzm|m{{d zd }~ugvhw�y� q�� id n|oo{b{{d z{kd jzo|oljbo{d o�o po|jjkd njk|l{lbzpd kkm|i{lbzpd kkm|i{lbzpd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghizj{jpnjkjqbrsturvqwxy id zlbm{d zlbm{d zo|{{{d ijn|{{{d zd }~ug��� q�� id zoib{{d n|jo{d z|{in|{{{b{{d zn�iiiio|ji{d l{{|il{b{{d z|{jn|il{b{{d z|{jn|il{b{{d cdb cd cd cd cd cd cd cd���������������������������
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijklmjkjnbnoph qd iibqrd iibqrd qrsrrrd qqtsrrrd id uvpgwhxyz{ n|} qd jmbrrd ms~~rd mqlslrrbrrd im�qqiklskkmd tjrstmtbrrd �������J��< tjrstmtbrrd cdbefghkm�kkikminbnoph qd ~rbrrd ~rbrrd lrsrrrd tsrrrsrrrd ������fb cd cd cd �< cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh�qr�k�r~jnbup�}�v� qd tjb~rd tjb~rd lsrrrd kjmsrrrd id �v����{ n|} qd kmbrrd msm~rd qkjstrrbrrd im�qq~qsmmld ilms�kqbrrd �������J��< ilms�kqbrrd cdb w��h��o� cd cd qd �v����{ n|} qd kqbrrd ms~~rd qrjsmrrbrrd im�qqtmsiiqd imkstllbrrd imkstllbrrd imkstllbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghtl�tjll���nb���p�wnx�z qd ~mbrrd ~mbrrd ilsrrrd isrrlsrrrd id uvpgwhxyz{ n|} qd ~mbrrd ms~~rd kmmslrrbrrd it�ilmmsrqtd krrs��mbrrd iskrls��mbrrd iskrls��mbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkqkt�mrr~knb���p�wnx�z qd i�btrd i�btrd i~srrrd qmisrrrd id uvpg��{ n|} qd tlbrrd ms�~rd kqtsrrrbrrd ik�im~isltrd q�qsimrbrrd ~kksimrbrrd ~kksimrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghi�k~qkrrq�nb���p�wnx�z qd ikbird ikbird i~srrrd ijms~rrd id uvpg��{ n|} qd lrbrrd ms�~rd ~trsrrrbrrd km�mqkktslrrd qr~sqrrbrrd tris�rrbrrd tris�rrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefght~ijjlkkqtnb���p�wnx�z qd ~mbrrd ~mbrrd qrsrrrd isiqrsrrrd id uvpgwhxyz{ n|} qd iiqbrrd ms~~rd �kksmrrbrrd i~�qritms�qrd ~lmsllrbrrd is�rmsllrbrrd is�rmsllrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh~r�lij~qk~nb���p�wnx�z qd tqbjrd tqbjrd i~srrrd mtks~rrd id uvpgwhxyz{ n|} qd kmbrrd ms~~rd qk~slrrbrrd iq�itkksriqd qrqs�llbrrd ltmsqllbrrd ltmsqllbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkt�tqmittlnb���p�wnx�z qd kqbmrd kqbmrd iqsrrrd kjisqrrd id uvpgwhxyz{ n|} qd m~brrd ms~~rd tq~s�~rbrrd im�qqjksmm~d kkqsrl~brrd �qksql~brrd �qksql~brrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghqrkl�kt~rinb���p�wnx�z qd ~rbird ~rbird i~srrrd �~is~rrd id uvpgwhxyz{ qd irmbtrd ms~~rd mjmsjqrbrrd im�qqi~kskqqd ~tks~j�bmrd isqj~srj�bmrd isqj~srj�bmrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghimmj�ql�jqnb���p�wnx�z qd imb~rd imb~rd i~srrrd qt�s~rrd id uvpg��{ n|} qd irrbrrd ms�~rd m�~srrrbrrd k~�mrtr~srrrd q�rsrrrbrrd ~i�s~rrbrrd ~i�s~rrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghkl~rrm��~qnb���p�wnx�z qd imbrrd imbrrd irsrrrd imrsrrrd id uvpg��{ n|} qd ~mbrrd ms�~rd k�lsrrrbrrd im�qqlksimrd qjtsltrbrrd t~tsltrbrrd t~tsltrbrrd cdb cd cd cd cd cd cd cd��� ¡ ¢£¤¥¥¥¦¥§¥¥̈©ª�« ¬¢®
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefghijklmllnjopbqrstqupvwx yd jmbkzd jmbkzd jl{zzzd ymn{zzzd jd |}tg~�� p�� yd m�bzzd �{nlzd �ok{zzzbzzd m�m lk{iyzd lkm{�kzbzzd kk�{�kzbzzd kk�{�kzbzzd cdcd cd cd cd cd cd cdbefghyzz�miimjmpbqrstqupvwx yd jobizd jobizd jl{zzzd yjo{lzzd jd |}tg~�� p�� yd m�bzzd �{nlzd �ok{zzzbzzd j��yyjoy{l�zd lzl{oozbzzd �������J��< lzl{oozbzzd cdcd cd cd cd cd cd cdbefgho�jylko�mmpbqrstqupvwx yd o�bkzd o�bkzd yj{lzzd j{zz�{yzzd jd |}tguhv�x� p�� yd oybzzd �{llzd ynl{jzzbzzd jl�yzll{zyzd yyz{zkzbzzd �������J��< yyz{zkzbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgho�zlyyykkpb|t���}� yd jd jzb�zd jjzb�zd jy{zzzd j{iyn{yzzd jd |}tguhv�x� p�� yd �ynbzzd �{llzd o{jz�{klzbzzd j��yymzi{lznd i{yzi{ioibzzd o{liz{loibzzd o{liz{loibzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghk�kljkojlpbqrstqupvwx yd yobkzd yobkzd jy{zzzd ymn{�zzd jd |}tg~�� p�� yd �obozd ��J��< �{nlzd oio{nzzbzzd j��yyml{�iod iim{z��bzzd �������J��< oiy{z��bzzdb cd dd cd cd cd cd cdbefghyyjojzzyypbp�th yd �ybmzd �ybmzd yz{zzzd j{ylk{zzzd jd |}tguhv�x� p�� yd izbzzd �{llzd jm�{lzzbzzd jm�ykll{zyzd joj{okzbzzd �������J��< joj{okzbzzd cdcd cd cd cd cd cd cdbefghiyiikllnjypbqrstqupvwx yd jnbizd jnbizd jl{zzzd ylm{lzzd jd |}tg~�� p�� yd jykbzzd �{nlzd k�o{zzzbzzd j��yyjmz{zkzd �ni{myzbzzd mii{oyzbzzd mii{oyzbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghljn�imkyylpbqrstqupvwx yd ymbkzd ymbkzd jk{zzzd li�{ozzd jd |}tg~�� p�� yd m�bzzd �{nlzd �ok{zzzbzzd jo�jkjj�{�ozd lij{i�zbzzd j{z�n{n�zbzzd j{z�n{n�zbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghoiyozkzyjopbqrstqupvwx yd lkbozd lkbozd jl{zzzd kn�{zzzd jd |}tguhv�x� p�� yd �ibzzd �{llzd ojy{�lzbzzd jk�y�jzn{ykmd izl{i�jbzzd j{jkj{i�jbzzd j{jkj{i�jbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghi�lno�yln�pbqrstqupvwx yd yzblzd yzblzd jz{zzzd yzl{zzzd jd |}tg~�� p�� yd jkzbzzd �{nlzd j{yjl{zzzbzzd j��yyy�n{izzd mon{nzzbzzd j{jly{nzzbzzd j{jly{nzzbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefghlz�mnoyipbp�th yd mzbmzd mzbmzd jl{zzzd j{i�i{lzzd jd |}tguhv�x� p�� yd i�zbzzd �{llzd y{ilk{zzzbzzd j��yyljk{n�zd j{kim{yozbzzd ���������J��< j{kim{yozbzzd cdcd cd cd cd cd cd cdbefghyi�mzozkonpbp�th yd yzbkzd yzbkzd jl{zzzd ijy{zzzd jd |}tg~�� p�� yd m�bzzd �{nlzd �ok{zzzbzzd iz�lziyo{zzzd iyo{zzzbzzd �i�{zzzbzzd �i�{zzzbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cd������������������� �¡�¢��£
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefgh ijklk ljjijmbnopqnrmstu vjbjd vjbjd wxjjjd yjjxjjjd cd cd cd yjjxjjjbjjd yjjxjjjbjjd jbyjdbefgh ijklz ljjj{mbnopqnrmstu |{b{d |{b{d wxjjjd l{{x|jjd cd cd cd l{{x|jjbjjd l{{x|jjbjjd jbyjdbefgh v{wv lkwjkmb}q~���~ ld ijbld lijbld wxjjjd ixlwixljjd id m����� m�� yd iwjbjjd ��J��< zxvvjd ixljkxjjjbjjd iw�lllwvxzwjd {|lxl|jbjjd ���������< ixvzlxk|jbjjd jbyjdb cd cd ld m����� m�� ld iwjbjjd ��J��< zxvvjd ixljkxjjjbjjd iw�lllwvxzwjd {|lxl|jbjjd ���������< ixvzlxk|jbjjd jbjldb cd cd cd cd cd cd cdbefgh lzyzz |zwwlmbm�qh yd i|byd i|byd ljxjjjd lkwxjjjd id m����� m�� yd {wbjjd zxvvjd zl|xkjjbjjd iw�lliv{x|vwd vwvxy||bjjd kvixy||bjjd kvixy||bjjd jbyjdefgh yiw{k v||llmbm�qh ld iwbzd iwbzd vjxjjjd kyvxjjjd id m����� m�� ld {wbjjd zxvvjd zl|xkjjbjjd iw�lliv{x|vwd vwvxy||bjjd ix|jjxy||bjjd ix|jjxy||bjjd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh iyviy wylwlmb}q~���~ ld ikbyd ikbyd ikxjjjd yl{x|jjd id }�qg��� m�� ld kjbjjd wxzvjd v|jxjjjbjjd iv�ljijkxjjjd |ylxjjjbjjd zwix|jjbjjd zwix|jjbjjd jbjldb cd cd cd cd cd cd cdefgh vjw|j {|jwjmbnopqnrmstu ld ylb{d ylb{d ljxjjjd wvkxjjjd id m����� m�� ld zlbjjd zxvvjd v|yxwjjbjjd il�i| zwxij|d |wzx|{wbjjd ixilvx|{wbjjd ixilvx|{wbjjd jbjldefgh vzwvi iillkwmbnopqnrmstu ld lvbyd lvbyd ljxjjjd vjwxjjjd id m����� m�� ld {wbjjd zxvvjd zl|xkjjbjjd z�z vjxzywd wz|xjw|bjjd ixikjxjw|bjjd ixikjxjw|bjjd cdb cd cd cd cd cd cd cdefgh lwwj{ |vizymbnopqnrmstu ld ilb|d ilb|d ilxjjjd i|kxkjjd id m����� m�� ld {wbjjd zxvvjd zl|xkjjbjjd iv�lji||x{wjd vz{xk|jbjjd zlkxw|jbjjd zlkxw|jbjjd jbjldb cd cd cd cd cd cd cdbefgh yi|yi v|iyimbnopqnrmstu ld ikbjd ikbjd ivxjjjd lzjxjjjd id }�qg��� m�� ld kjbjjd wxzvjd v|jxjjjbjjd il�i| zvxwjjd |w|x|jjbjjd zy|x|jjbjjd zy|x|jjbjjd jbjldb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ivzyl kj{ljmb}q~���~ ld wjbvd wjbvd ilxjjjd zlwxjjjd id }�qg��� m�� ld i|jbjjd wxzvjd {|vxjjjbjjd iv�ljik{xjjjd zvwxjjjbjjd ix|klxjjjbjjd ix|klxjjjbjjd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh lvjjv |yllkmbnopqnrmstu ld ljbld ljbld ivxjjjd yjyxjjjd id }�qg��� m�� ld {wbjjd wxzvjd w|kxjjjbjjd iw�lli|lxvwjd vjvx||jbjjd kjkx||jbjjd kjkx||jbjjd jbjldbefgh |zwz{ kwwy|mbnopqnrmstu ld vwbzd vwbzd ivxjjjd kvjxvjjd id }�qgrhs�u� m�� ld ilwbjjd wxvvjd klvxyjjbjjd iy�iwiylxj|kd w{yxlvlbjjd ixv|yxzvlbjjd ixv|yxzvlbjjd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh |vyjz kyyjzmbnopqnrmstu ld yvbjd yvbjd ivxjjjd vlvxjjjd id }�qgrhs�u� m�� ld ywbjjd wxvvjd lyvxkjjbjjd iv�lj |zxiwjd ikkxw|jbjjd ziyxw|jbjjd ziyxw|jbjjd jbjldb cd cd cd cd cd cd cd������������������������ ¡
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X���bcdef ghhi gjkjlmbnopqrsp kt gt jgbit gjgbit iuvvvt wjxuivvt yt yt yt wjxuivvbvvt wjxuivvbvvt vblvtbcdef gihx gvxwkmbnopqrsp kt zvbit zvbit iuvvvt lvluivvt yt yt yt lvluivvbvvt lvluivvbvvt vblvtbcdef gixv gvxwzmbnopqrsp kt zvbit zvbit iuvvvt lvluivvt yt yt yt lvluivvbvvt lvluivvbvvt vblvtbcdef gizh gvxklmbnopqrsp kt zkbgt zkbgt iuvvvt ljkuivvt yt yt yt ljkuivvbvvt ljkuivvbvvt vblvtbcdef giii gvxzgmbnopqrsp kt zgbkt zgbkt iuvvvt lvhukvvt yt yt yt lvhukvvbvvt lvhukvvbvvt vblvtbcdef gihh gvxwlmb{|}o{~m��� kt zvbzt zvbzt iuvvvt lvluvvvt yt yt yt lvluvvvbvvt lvluvvvbvvt vblvtb yt yt yt yt yt yt ytcdef kgkvv wkzjvmb{|}o{~m��� jt lwbkt lwbkt gzuvvvt ziguvvvt gt nsoe~f���� m�q jt xibvvt iuzzvt ijhuhvvbvvt gi�jjglhullit kxvukikbvvt guvzgukikbvvt guvzgukikbvvt ytbcdef zvhw lzklimbnopqrsp jt hxbwt hxbwt iuvvvt zlhujvvt gt nsoe~f���� m�q jt zkbvvt iuzzvt lzluwvvbvvt gi�jj wwuhgkt jwzuhhibvvt hgkuvhibvvt hgkuvhibvvt vbvjtb yt yt yt yt yt yt ytbcdef jkigj kghxxmb{|}o{~m��� gt jt gt gbvt xvgbvt xuwzvt huwhkuwzvt yt yt yt huwhkuwzvbvvt huwhkuwzvbvvt ytbcdef lhilv iwhvhmb{|}o{~m��� jt jkbht jkbht lvuvvvt wkkuvvvt gt m�q��� m�q jt xibvvt wuzzvt wjkuhvvbvvt gi�jjgzxukzit zizulkkbvvt gulvxulkkbvvt gulvxulkkbvvt ytb yt yt yt yt yt yt ytcdef lxhgi wvzzhmb{|}o{~m��� lt gxbvt gxbvt lvuvvvt zwvuvvvt gt m�q��� m�q lt zibvvt wuzzvt kjjuhvvbvvt gi�jj xluvgit ljxuwhkbvvt hxxuwhkbvvt hxxuwhkbvvt vblvtbcdef kgkv gwwxxmb{|}o{~m��� jt lvbwt lvbwt gjuvvvt lihukvvt gt nsoe��� m�q jt gwzbvvt iuzzvt gugkiujzvbvvt gi�jjjzjugwzt hxkuvwzbvvt gujijukwzbvvt gujijukwzbvvt vbvjtb yt yt yt yt yt yt ytbcdef ixzk lzhxhmbnopqrsp jt jvbvt jvbvt gkuzvvt jxvuvvvt gt nsoe��� m�q jt zhbvvt iuwzvt lxguzvvbvvt gk�gh wvukwvt ljguvlvbvvt igguvlvbvvt igguvlvbvvt vbvjtb yt yt yt yt yt yt ytbcdef kivk jjjhwmbnopqrsp jt zibht zibht gjuvvvt ihguivvt gt nsoe~f���� m�q jt gihbvvt iuzzvt gugvvukvvbvvt gi�jjjkjuvhht hzhulgjbvvt guzlxuxgjbvvt guzlxuxgjbvvt vbvjtbcdef kivj jjjhzmbnopqrsp kt gt ghbit gghbit gjuvvvt gukjlujvvt yt yt yt gukjlujvvbvvt gukjlujvvbvvt vblvtbcdef gwjwj xjjkwmbnopqrsp jt jwbjt jwbjt lwuvvvt guvviukvvt gt m�q��� m�q jt gkkbvvt wuzzvt guvhwujvvbvvt h�h hiuxwit guvvvujjkbvvt juvviuijkbvvt juvviuijkbvvt vbvjtb yt yt yt yt yt yt ytbcdef jiikz kzhxvmb{|}o{~m��� jt gwbht gwbht gzuvvvt jiwuvvvt gt nsoe��� m�q jt gikbwvt iuwzvt guggguwjzbvvt gi�jjjkkuzhvt hiwugkzbzvt guglkugkzbzvt guglkugkzbzvt vbvjtb yt yt yt yt yt yt ytyt ��������������������������
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefgh ijklk mnnkjobpqrsptouvw xd kd kybnd kkybnd xz{zzzd x{nxy{zzzd kd |}sgthu~w� o�� xd kkxbzzd y{jjzd �nn{yzzbzzd ky�xxkyk{nlxd j�x{xzmbzzd x{mlm{xzmbzzd x{mlm{xzmbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh iykxz mijkzobpqrsptouvw xd kmbzd kmbzd km{zzzd nxi{zzzd kd |}sg��� o�� xd yibzzd y{�jzd inx{zzzbzzd kj�xz my{izzd nij{yzzbzzd yyl{yzzbzzd yyl{yzzbzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdefgh jkn�i ljln�obpqrsptouvw xd jkbyd jkbyd kj{zzzd ��i{zzzd kd |}sgthu~w� o�� xd �zbzzd y{jjzd ijm{jzzbzzd kk�kx jj{zxzd izn{imzbzzd k{k��{imzbzzd k{k��{imzbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdefgh nilyn ykkyzobpqrsptouvw xd ibid ibid kj{zzzd yy{zzzd ����p�fb cd cd cd yy{zzzbzzd yy{zzzbzzd zbzxdbefgh njj�y yk�m�obpqrsptouvw xd kibzd kibzd izzd j{yzzd kd |}sgthu~w� o�� xd kkxbzzd y{jjzd �nn{yzzbzzd ky�xxkyk{nlxd j�x{xzmbzzd j��{mzmbzzd j��{mzmbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh kxiz� jlnz�ob|s���}� xd kmbzd kmbzd ki{jzzd xyk{zzzd kd |}sg��� o�� xd jybzzd y{�jzd n�m{zzzbzzd ky�xx mn{kyzd xli{mizbzzd jjj{mizbzzd jjj{mizbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh jyxx xjmxyob|s���}� id xjbzd xjbzd m{zzzd xzz{zzzd cd cd cd xzz{zzzbzzd xzz{zzzbzzd zbnzdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh jjinj kzjyxkobpqrsptouvw xd yjbld yjbld xz{zzzd k{nkm{zzzd kd |}sgthu~w� o�� xd kizbzzd y{jjzd lk�{zzzbzzd m�m �n{nyzd min{yizbzzd x{kyk{yizbzzd x{kyk{yizbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh �zkz njljiob|s���}� xd xmbmd xmbmd ki{jzzd ik�{yzzd kd |}sg��� o�� xd nxbjzd y{�jzd xkl{n�jbzzd kj�xz in{m�jd k�j{jzzbzzd jln{kzzbzzd jln{kzzbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh xnymy izminobo�sh xd knbld knbld kj{zzzd xzm{jzzd kd |}sg��� o�� xd kzmbzzd y{�jzd �xl{zzzbzzd ky�xxkyz{nmzd jym{yxzbzzd ���{kxzbzzd ���{kxzbzzd zbzxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh n�xni yik�yobpqrsptouvw xd kybxd kybxd kz{zzzd kyx{zzzd kd |}sg��� o�� xd ixbzzd y{�jzd xmn{jzzbzzd m�m xx{ymzd xyz{mxzbzzd ixx{mxzbzzd ixx{mxzbzzd cdefgh jjxzi kznlklobpqrsptouvw xd n�bjd n�bjd kj{zzzd jyx{jzzd kd |}sgthu~w� o�� xd mibzzd y{jjzd jjz{xzzbzzd m�m ii{zkyd jzy{kmibzzd k{zym{ymibzzd k{zym{ymibzzd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh xmkl kiklmob|s���}� xd jibid jibid m{zzzd inj{xzzd kd |}sgthu~w� o�� xd �xbzzd y{jjzd i�k{yzzbzzd ky�xxkzn{�jxd ny�{mimbzzd mzn{zimbzzd mzn{zimbzzd cdefgh ixj myjiob|s���}� xd kd ilbld kilbld j{zzzd �il{jzzd kd o����� o�� xd imbzzd ��J��< �{jjzd nyx{izzbzzd y�y xk{�iid niz{yjybzzd �������< jlz{imlbnnd zbzxd������������������ ¡�¢�£¤�
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X���b cd cd ed fghijk fgh ed lmbnnd ooJoo< pqrrnd steqlnnbnnd tut evqplld slnqtrtbnnd wxyz{|x< r}nqlm}bssd nbnedb cd cd sd fghijk fgh ed lmbnnd ooJoo< pqrrnd steqlnnbnnd tut evqplld slnqtrtbnnd wxyz{|x< r}nqlm}bssd nbnedb cd cd cd cd cd cd cdb~��� lsppr mn}lnfb������f��� ed vd psbpd vpsbpd tqnnnd vqnleqennd vd ���������k fgh ed enbnnd tqrrnd vsvqnnnbnnd mum vnqlmnd venqrenbnnd vqvteqpenbnnd vqvteqpenbnnd nbnedb cd cd cd cd cd cd cdb~��� snvm vrsmrfb���h��� ed rnbnd rnbnd vnqnnnd rnnqnnnd vd ���������k fgh ed pmbend tqrrnd rveqevnbnnd vtueevveqtmtd s}}qresbmnd m}}qresbmnd m}}qresbmnd nbnedb cd cd cd cd cd cd cd~��� vlmvn t}}ssfb���h��� ed spbed spbed rqnnnd vmtqnnnd vd ����ijk fgh ed rtbnnd tqtrnd speqlnnbnnd vtuee mvq}emd e}nqlpebnnd lptqlpebnnd lptqlpebnnd nbnedb cd cd cd cd cd cd cdb~��� e}lt rn}sfbf��� ed rnbvd rnbvd enqnnnd vqnneqnnnd vd ���������k fgh ed eelbnnd tqprnd vqrveqnnnbnnd vtueesseqtlnd vqvp}qstnbnnd eqvmvqstnbnnd eqvmvqstnbnnd nbnedb~��� e}lr rn}efbf��� ed rnbvd rnbvd enqnnnd vqnneqnnnd �������b cd cd cd vqnneqnnnbnnd vqnneqnnnbnnd nbnedb cd cd cd cd cd cd cd~��� revsv }m}}efb������f��� ed v}bld v}bld vrqnnnd e}vqnnnd vd ����ijk fgh ed }tbnnd tqprnd tlmqnnnbnnd mum rvqmlnd r}tqvtnbnnd mmpqvtnbnnd mmpqvtnbnnd cdb~��� vnlrm v}emsfb������f��� ld llbld llbld tqnnnd ettqlnnd cd cd cd ettqlnnbnnd ettqlnnbnnd nbsndb cd cd cd cd cd cd cdb~��� lsltp mvvvpfb������f��� ed rsbsd rsbsd vrqnnnd p}}qrnnd vd ���������k fgh ed vvebnnd tqrrnd pssqtnnbnnd vtueevtvqs}ed rpeqenmbnnd vqspvqpnmbnnd vqspvqpnmbnnd cdb~��� lsltm mvvvmfb������f��� ed rsbsd rsbsd vrqnnnd p}}qrnnd vd ~������j ���b ed mnbnnd eqrnnd ennqnnnbnnd vtuee llqnnnd vrtqnnnbnnd }rrqrnnbnnd }rrqrnnbnnd nbnedb~��� rvs}} }tvmnfb������f��� ed evb}d evb}d veqnnnd eteqmnnd vd fghijk fgh ed mnbnnd pqrrnd tnlqnnnbnnd veuvl mlqrtnd rv}qllnbnnd pmeqelnbnnd pmeqelnbnnd nbnedb~��� rvlnn }tvmvfb������f��� sd vpbtd vpbtd veqnnnd evvqennd vd fghijk fgh ed mnbnnd pqrrnd tnlqnnnbnnd veuvl mlqrtnd rv}qllnbnnd psnqtlnbnnd p}}bend pe}qmlnbmnd nbsndb cd cd cd cd cd cd cd~��� vemtm tnevrfb���h��� ed esbnd esbnd vrqnnnd slrqnnnd vd ����ijk fgh ed rnbnnd tqprnd sspqrnnbnnd vtuee plqernd etsqernbnnd tnmqernbnnd tnmqernbnnd nbnedb cd cd cd cd cd cd cd~��� rnsre }srtsfb������f��� sd sd rnbnd srnbnd vrqrnnd rqlerqnnnd cd cd cd rqlerqnnnbnnd rqlerqnnnbnnd nbsndb cd cd cd cd cd cd cdb~��� emms vlmrnfbf��� ed sebsd sebsd vrqnnnd lmlqrnnd vd ����ijk fgh ed rebnnd tqprnd srvqnnnbnnd vtuee ppqeend epsqpmnbnnd prmqemnbnnd prmqemnbnnd nbned����������� �¡���¢£¤�¥�¦§̈



�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � �  �� � ��� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34�  � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���13 ���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 ����� ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7; ����� J�J��1��3
	�� ;�I �� �� ��������� ��
������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�WV9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�H V9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EW �� �3 ���1�X�����21�Y
��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�X�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;?A&Z�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P["\D/#AP])*A"#$TUA*Q*?A&ZP=).̂).A"+ST(_>./0�=)̀!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEHX�����21� ����� �3 ���1��8�� �GEHX���1��3
	�� ;�a����� ����������������21����3 ��6����21� ��;�� �a�
X���b cd cd cd cd cd cd cdefgh ijklm mnopoqbrstuvwt pd ppbxd ppbxd ilyxxxd ooxyxxxd id qzu{|} qzu pd ~lbxxd ��J��< jyllxd oomyjlxbxxd ii�ip ~xyjjxd pmnymnxbxxd �������< l~ky~nxbxxd xbxpdb cd cd pd qzu{|} qzu od ilbxxd ��J��< jyllxd iioyplxbxxd ii�ip ioylmxd mmykkxbxxd �������< inpyikxbxxd xboxdbefgh i~ljn klkmpqbrstuvwt pd pxb~d pxb~d ilyxxxd oxkyxxxd id rwsg{|} qzu pd nxbxxd kyjlxd l~xyxxxbxxd ik�ppiinynxxd ~piypxxbxxd jpjypxxbxxd jpjypxxbxxd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ~po~l jjllpqb���s��q��� pd okbid okbid ipyxxxd ~ooypxxd id rwsg{|} qzu pd okbxxd kyjlxd p~oyxxxbxxd ik�pp loy~kxd inmyl~xbxxd kppyj~xbxxd kppyj~xbxxd cdb cd cd cd cd cd cd cdefgh lo~m~ ixijojqb���s��q��� ~d lnbld lnbld ipyxxxd jxpyxxxd cd cd cd jxpyxxxbxxd jxpyxxxbxxd xboxdbefgh lolxp iximnkqb���s��q��� ~d klbxd klbxd iylxxd mjylxxd cd cd cd mjylxxbxxd mjylxxbxxd xboxdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ~koin n~mmpqb���s��q��� pd id p~bjd ip~bjd ilyxxxd iynjxylxxd id rwsg�h���} qzu pd impbxxd kyllxd iypljykxxbxxd l�l kpynnxd iyim~yjpxbxxd oyxklyppxbxxd oyxklyppxbxxd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh lo pkpqb���s��q��� id od od iylxxbxd kxyxxxd mxyxxxyxxxd cd cd cd mxyxxxyxxxbxxd mxyxxxyxxxbxxd xbxidb cd cd cd cd cd cd cdefgh ixpji ~nljiqbrstuvwt pd jibkd jibkd ilyxxxd iyxj~yxxxd id rwsg�h���} qzu pd impbxxd kyllxd iypljykxxbxxd j�j nnyxopd iyikmylknbxxd pyp~oylknbxxd pyp~oylknbxxd xbxpdefgh ixpjx ~nljxqbrstuvwt pd jibkd jibkd ilyxxxd iyxj~yxxxd ������fb cd cd cd iyxj~yxxxbxxd iyxj~yxxxbxxd xbxpdefgh npx~ ~ixiiqb���s��q��� ~d id pkbnd ipkbnd iylxxd imxypxxd cd cd cd imxypxxbxxd imxypxxbxxd xboxdbefgh ppxm om~oqbrstuvwt pd id kibod ikibod ilyxxxd py~imylxxd id rwsg�h���} qzu pd p~xbxxd ��J��< kyllxd iyljpyxxxbxxd ik�ppo~lyn~xd iyppkyikxbxxd ���������< py~olymixbxxd cdb cd cd pd e�t��h�| ���b pd p~xbxxd ��J��< pylxxd kxxyxxxbxxd ik�ppiopyxxxd ~knyxxxbxxd ���������< iykjjyjlxbxxd cdbefgh nnkk ~ipmqbrstuvwt ~d pd id mxxbxd ilyxxxd ioylxxyxxxd cd cd cd ioylxxyxxxbxxd ioylxxyxxxbxxd xboxdbefgh kn~l oljnmqbrstuvwt pd pmbkd pmbkd i~ylxxd ~pmypxxd id rwsg{|} qzu pd lnbxxd kyjlxd omiylxxbxxd io�ik kpyk~xd opnynkxbxxd jlnyxkxbxxd jlnyxkxbxxd xbxpdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ixmli liimkqbrstuvwt pd pxbod pxbod ixyxxxd pxoyxxxd id rwsg{|} qzu pd kxbxxd kyjlxd ~xlyxxxbxxd i~�in jpymxxd oopyixxbxxd lolyixxbxxd lolyixxbxxd xbxpdbefgh iljlk nipmpqbrstuvwt pd nmbmd nmbmd ipyxxxd iyxjnynxxd id rwsg�h���} qzu pd p~xbxxd kyllxd iyljpyxxxbxxd i~�inpnpymkxd iypnmyx~xbxxd pyokjyn~xbxxd pyokjyn~xbxxd cdb cd cd cd cd cd cd cd������ ¡¢¢¢£¢¤¢¢¢¥¦§�̈�©ª 
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X���bcdef ghig jkglmnbopqrstq ju mu jlbgu mjlbgu vwkkku mwkkxwjkku mu ytzq{|} n~r ju lkbkku ��J��< hwhlku xxjwlkkbkku mh�jj �xwmlku jliwxlkbkku �������< �mlwxlkbkku kbkjub �u �u ju ytzq{|} n~r ju hkbkku ��J��< hwhlku xiiwkkkbkku mh�jj v�w�vku xmmwjjkbkku �������< vlvwgjkbkku �ub �u �u �u �u �u �u �ucdef xlll mjkxjmnbopq�o��t ju lvbmu lvbmu hwkkku xgvwhkku mu otpe�f���} n~r ju mhkbkku hwllku mwkgvwkkkbkku g�g gmwijku mwkkhwkvkbkku mwxlgwhvkbkku mwxlgwhvkbkku kbkjub �u �u �u �u �u �u �ubcdef jklh� xlkjjnb���p��n��� ju jlbku jlbku mlwkkku x�lwkkku mu otpe{|} n~r ju giblku hw�lku xxgwmjlbkku mh�jj �xwlkvu jhkwhm�blku hxlwhm�blku hxlwhm�blku �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef mxh�l jhvimnb���p��n��� ju m�bhu m�bhu mlwkkku jhgwkkku mu otpe{|} n~r ju mjkbkku hw�lku vmkwkkkbkku mh�jjm�vwjkku hxmwvkkbkku vilwvkkbkku vilwvkkbkku �ubcdef mxhhk jhvlgnb���p��n��� ju mbvu mbvu mlwkkku j�wkkku ���z��db �u �u �u j�wkkkbkku j�wkkkbkku �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef jlkvm gjvglnb���p��n��� ju mjbju mjbju mjwkkku mghwgkku mu n~r{|} n~r ju ihbkku �wllku �jgwvkkbkku mg�mvmxkwghgu ligwxxhbkku �������J��< ligwxxhbkku kbkjub �u �u �u �u �u �u �ubcdef mgxkk hvjhmnbopqrstq ju �kbxu �kbxu mjwkkku vgxwhkku mu otpe�f���} n~r ju m�mbkku hwllku mwmjkwklkbkku mh�jjjghwgmmu v�xwhxibkku mw�m�wjxibkku mw�m�wjxibkku kbkjub �u �u �u �u �u �u �ueb�bx hg m�knb��zqdepr ju gu mu hkbku mw�hkbku jkku xljwkkku mu otpe�f���} n~r ju xjbkku hwllku jkiwhkkbkku l�l mkwgvku miiwmjkbkku llmwmjkbkku llmwmjkbkku kbkjub �u �u �u �u �u �u �ucdef lgxjl mkg�ilnb���p��n��� ju ju jjbgu jjjbgu mjwkkku jwhhvwvkku mu otpe�f���} n~r ju �g�bkgu hwllku gwvixwmmjbkku mk�mkgviwxmmu gwgkxwvkkbvku �wk�jwhkkbvku �wk�jwhkkbvku �ucdef xmkvm lgvmhnb���p��n��� gu ju �mbhu j�mbhu xwkkku vmgwvkku �u �u �u vmgwvkkbkku vmgwvkkbkku kbxkucdef xmkvk lgvmlnb���p��n��� gu ju kbmu jkkbmu xwkkku hkkwxkku �u �u �u hkkwxkkbkku hkkwxkkbkku kbxkucdef xmk�i lgvmgnb���p��n��� gu ju jkbiu jjkbiu xwkkku hhjw�kku �u �u �u hhjw�kkbkku hhjw�kkbkku kbxkub �u �u �u �u �u �u �ucdef lmmm mkl�ggnbn�pf ju mibxu mibxu hwkkku mmlwvkku mu c�q�zf�| ���b ju gvbkku jwlkku mjkwkkkbkku mh�jj jhwgkku ixwhkkbkku jkiwgkkbkku jkiwgkkbkku �ub �u �u �u �u �u �u �ubcdef mkijl lmm�knbopqrstq ju jkbju jkbju mlwkkku xkxwkkku mu otpe{|} n~r ju hkbkku hw�lku gklwkkkbkku mx�mh hgwvkku xgkwjkkbkku hgxwjkkbkku hgxwjkkbkku kbkjub �u �u �u �u �u �u �u�� ¡¢�£¤¥¥¥¦¥§¥¥¥̈©ª¡«�¬®
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X���bcdef ghigj kjlkkmbnopqnrmstu gv ggbwv ggbwv jxylllv hkhyxllv jv z{qe|}~ m�� gv jkkbllv �y�xlv w�gylllbllv j��gggjhyiklv �xiyj�lbllv jyjljy��lbllv jyjljy��lbllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vcdef j�wj� jllxwimbzq���{� gv kxbwv kxbwv jxylllv �iiyxllv jv z{qerfs�u~ m�� gv kgbllv �yxxlv g�xyjllbllv jj�jg hhyljgv gkgyliibllv whlyxiibllv whlyxiibllv �vb �v �v �v �v �v �v �vcdef gl�iw hxgkkmbnopqnrmstu gv j�biv j�biv iylllv jkgykllv jv m��|}~ m�� gv �gbllv �yxxlv xkhy�llbllv j��ggjjwyxwgv kgkyllibllv x��yklibllv x��yklibllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vbcdef jjkkl xkgjlmbzq���{� gv h�b�v h�b�v jlylllv h��ylllv jv z{qe|}~ m�� gv �ibllv �y�xlv xg�yxllbllv j��ggjjxyihlv kjly��lbllv �i�y��lbllv �i�y��lbllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vcdef xkwlk jlkjikmbnopqnrmstu gv �kbjv �kbjv jgylllv ��wygllv jv z{qerfs�u~ m�� gv j�lbllv �yxxlv jylkiylllbllv jk�jijiiy�klv ixwyh�lbllv jy�giyx�lbllv jy�giyx�lbllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vbcdef jxlhx gh�hlmbnopqnrmstu gv jib�v jib�v gxylllv k��yxllv jv m��|}~ m�� gv glhbllv �yxxlv jyxhgy�xlbllv j��gghh�yjihv jyjwxyk��bllv jy��gyw��bllv jy��gyw��bllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vbcdef j���h i�wlimbnopqnrmstu kv jv jv ihblv xihblv kyxllv gy�ghyxllv �v �v �v gy�ghyxllbllv gy�ghyxllbllv lbhlvb �v �v �v �v �v �v �vcdef xih�l jjhi��mbnopqnrmstu gv �xbxv �xbxv jgylllv wl�ylllv jv z{qerfs�u~ m�� gv jxgbllv �yxxlv wwxy�llbllv ��� xwy�h�v whxyi�kbllv jyikjyi�kbllv jyikjyi�kbllv lblgvb �v �v �v �v �v �v �vcdef kkhh kiwlxmbzq���{� gv jv wkblv jwkblv jyxllv gwjylllv ����n�db �v �v �v gwjylllbllv gwjylllbllv lblgvcdef ijgk hwkl�mbzq���{� gv jv gv x�biv �x�biv jyxllv wixygllv jv z{qerfs�u~ m�� gv gklbllv �J��< �yxxlv jyx�gylllbllv j��gghkxyiklv jygg�yj�lbllv ���������< jyhghyhihb�iv lblgvb �v �v gv ��mmq�q� m�� hv jyhhgbllv ��J��< �ykxlv iyxwjykllbllv j��ggjyiwlyjliv �y�ljygwgbllv ���������< �ygklyiihbkxv lbhlvb �v �v hv c����f�} ���b gv i�lbllv ��J��< gyxllv gyjxlylllbllv j��ggk�hylllv jy���ylllbllv ���������< gylgxyhikbi�v lblgvbcdef jlxkk xljhimbzq���{� jv kibhv kkibhv jlylllv kykihylllv kv �v �v �v kykihylllbllv kykihylllbllv lbhlvbcdef jlxk� xljklmbzq���{� gv xgbiv gxgbiv jlylllv gyxgiylllv kv �v �v �v gyxgiylllbllv gyxgiylllbllv lbhlvbcdef jlxki xljkgmbzq���{� gv �hbwv g�hbwv jlylllv gy�hwylllv kv �v �v �v gy�hwylllbllv gy�hwylllbllv lbhlvbcdef jgiil xljkjmbzq���{� jibwv jibwv jlylllv jiwylllv kv �v �v �v jiwylllbllv jiwylllbllv lbhlvbcdef jlxxj xljkxmbzq���{� jv ilbjv jilbjv jlylllv jyiljylllv kv �v �v �v jyiljylllbllv jyiljylllbllv lbhlv��� ¡�¢£¤¤¤¥¤¦¤¤¤§̈ © ª�«¬
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X���bcdef ghijk ihgjlmbnopqrsp tu kvbgu tkvbgu ghwhhhu twkvgwhhhu ju xu xu xu twkvgwhhhbhhu twkvgwhhhbhhu hblhubcdef ghiih ihgjjmbnopqrsp lu tgbhu ltgbhu ghwhhhu lwtghwhhhu ju xu xu xu lwtghwhhhbhhu lwtghwhhhbhhu hblhubcdef gtil klljmbnopqrsp gu lgbyu jlgbyu ghwhhhu jwlgywhhhu ju xu xu xu jwlgywhhhbhhu jwlgywhhhbhhu hblhub xu xu xu xu xu xu xubcdef jlhzg zhgktmb{|}o{~m��� tu ttbhu ttbhu gtwhhhu tyjwhhhu gu nsoe~f���� m�q tu zhbhhu ywiihu itjwhhhbhhu gy�ttggiwtzhu jhzwvthbhhu yvtwvthbhhu yvtwvthbhhu hbhtub xu xu xu xu xu xu xucdef glty tvhjmb{|}o{~m��� tu gu ggblu gggblu giwhhhu gwyykwihhu gu m�q��� m�q tu gwtzhbhhu vwiihu kwyyjwhhhbhhu gy�tttwgtywhzhu vwilvwkthbhhu kwthvwjthbhhu kwthvwjthbhhu hbhtub xu xu xu xu xu xu xucdef ivhvz gghzllmb{|}o{~m��� tu ttbyu ttbyu gzwihhu jgzwghhu gu m�q��� m�q tu zhbhhu vwiihu yhjwhhhbhhu j�j tjwgyhu ivkwzjhbhhu kkvwkjhbhhu kkvwkjhbhhu hbhtucdef ivkgy ggllzzmb{|}o{~m��� tu thbhu thbhu thwhhhu jhhwhhhu gu m�q��� m�q tu zhbhhu vwiihu yhjwhhhbhhu j�j tjwgyhu ivkwzjhbhhu kvkwzjhbhhu kvkwzjhbhhu hbhtucdef ivhvi gghzlhmb{|}o{~m��� tu tlbhu tlbhu gzwihhu jtiwihhu gu m�q��� m�q tu zhbhhu vwiihu yhjwhhhbhhu j�j tjwgyhu ivkwzjhbhhu gwhhiwljhbhhu gwhhiwljhbhhu hbhtub xu xu xu xu xu xu xubcdef tvtlv jyillmb{|}o{~m��� tu tzbju tzbju jhwhhhu gwglywhhhu gu nsoe��� m�q tu gitbhhu ywiihu kkiwyhhbhhu gy�tttgkwhltu vvywiyzbhhu gwkgtwiyzbhhu gwkgtwiyzbhhu xub xu xu xu xu xu xu xubcdef tvhhk jikhjmb{|}o{~m��� tu gzbku gzbku giwhhhu tzlwihhu gu nsoe��� m�q tu ghjbhhu ywvihu vhtwhhhbhhu gy�ttgijwjjhu ijvwiyhbhhu zlgwhyhbhhu zlgwhyhbhhu hbhtub xu xu xu xu xu xu xubcdef lkgzt yzzzkmb{|}o{~m��� tu tjbju tjbju zwhhhu gkiwthhu gu nsoe~f���� m�q tu iybhhu ywiihu lyywzhhbhhu gy�tt zhwykyu tzywghjbhhu jzgwlhjbhhu jzgwlhjbhhu xub xu xu xu xu xu xu xubcdef gjlzh yzljgmbnopqrsp tu llbyu llbyu ywhhhu thgwyhhu gu nsoe~f���� m�q tu jzbhhu ��J��< ywiihu lgjwjhhbhhu gi�th ytwzzhu tigwithbhhu �������< ltvwgthbhhu hbhtub xu xu tu nsoe~f���� m�q tu zhbhhu ��J��< ywiihu itjwhhhbhhu gi�thghjwzhhu jgkwthhbhhu �������< ijiwthhbhhu xubcdef gjlzg yzljtmbnopqrsp tu jgbju jgbju ywhhhu tjzwjhhu gu nsoe~f���� m�q tu iybhhu ��J��< ywiihu lyywzhhbhhu gi�th vlwlyhu tklwjjhbhhu �������< jgvwyjhbhhu hbhtub xu xu tu nsoe~f���� m�q tu iybhhu ��J��< ywiihu lyywzhhbhhu gi�th vlwlyhu tklwjjhbhhu �������< jgvwyjhbhhu hbhtubcdef gjlzt yzljlmbnopqrsp tu jhbku jhbku ywhhhu tjiwjhhu gu nsoe~f���� m�q tu jzbhhu ywiihu lgjwjhhbhhu gi�th ytwzzhu tigwithbhhu jkywkthbhhu jkywkthbhhu hbhtub xu xu xu xu xu xu xubcdef gzihh lgvzvmbm�of tu gu gbzu ghgbzu giwhhhu gwitvwhhhu gu nsoe~f���� m�q tu jltbhhu ��J��< ywiihu twztkwyhhbhhu gg�gtllkwiitu twjkhwhjzbhhu ���������< lwkggwvlvbyyu xu������������������� �¡�¢£¤
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X���b cd cd ed fghijkgl mnob ed pebqqd rJst< euvqqd wquqqqbqqd xxyxe zu{qqd |qu}qqbqqd ~����~t< x|vu|xqbp}d cdbf��k xwvqx px|ww�b�o�k ed xd }bpd xq}bpd xvuqqqd xuv{}uvqqd xd mg�j���b mnob cd cd cd xuv{}uvqqbqqd xuv{}uvqqbqqd cdb cd cd cd cd cd cd cdf��k {xe eq}v�b�o�k ed xvb|d xvb|d zuqqqd x}xupqqd ������h cd cd cd x}xupqqbqqd x}xupqqbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k }vezv wpezv�b���������� ed pvbqd pvbqd xvuqqqd vevuqqqd xd �����k���� ��� ed p{bqqd {uvvqd epvuwqqbqqd xvyeq }|ux{qd xwwu{}qbqqd |xpu{}qbqqd |xpu{}qbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k x{qv} e|}ee�b���������� ed x|b|d x|b|d xvuqqqd e{vuvqqd xd �����l� ��� ed xp{bqqd {u|vqd zxwuqqqbqqd xvyeqxwpu{qqd |p}u}qqbqqd zzzuzqqbqqd zzzuzqqbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k e{qx| }}pqw�b���������� ed {zbed {zbed xeuqqqd wpqu}qqd xd �����k���� ��� ed xqwb|vd {uvvqd |xeupxebvqd x{yeexv{u|qzd vvvu{qpb|vd xupw{uqqpb|vd xupw{uqqpb|vd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k xvz| |||}}�b��h���h ed exbvd exbvd xeuqqqd evwuqqqd xd �����l� ��� ed }wbqqd {u|vqd pe}uqqqbqqd x{yee |xuewqd eveu|eqbqqd vxqu|eqbqqd vxqu|eqbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k x{vzw eww{|�b���������� ed xzbqd xzbqd xvuqqqd ewvuqqqd xd �����l� ��� ed |{bqqd {u|vqd vxpuqqqbqqd x{yeexxeuw{qd }qqux}qbqqd {wvux}qbqqd {wvux}qbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k }ve{p wpp|}�b���������� ed p|bvd p|bvd xvuqqqd v{euvqqd xd �����k���� ��� ed p{bqqd {uvvqd epvuwqqbqqd xvyeq }|ux{qd xwwu{}qbqqd |vxux}qbqqd |vxux}qbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k ex}v| p{}xx�b���������� }d xd pd exbqd |exbqd wu}qqd {uqv{u}qqd cd cd cd {uqv{u}qqbqqd {uqv{u}qqbqqd qbpqdf��k v{{p} xqzv{e�b���������� ed evbqd evbqd pquqqqd |vquqqqd xd ����l� ��� ed z{bqqd |uvvqd |e}uwqqbqqd pyp exu|}}d |qpuqv{bqqd xu}vpuqv{bqqd xu}vpuqv{bqqd qbqedbf��k e{q}} }}}xz�b���������� ed xd vebed xvebed xvuqqqd euewpuqqqd xd �����k���� ��� ed e{{bqqd {uvvqd xu|}eupqqbqqd x{yeepwpupq{d xupvwuzz}bqqd pu{}xuzz}bqqd pu{}xuzz}bqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdf��k }qqve |qwxv�b���������� ed evbwd evbwd xvuqqqd pw|uqqqd xd �����k���� ��� ed v{bqqd {uvvqd p{{uwqqbqqd x{yee wqu{z{d ew{uxq}bqqd {|puxq}bqqd {|puxq}bqqd cdf��k v}wvz xqwx|p�b���������� ed zvbxd zvbxd xvuqqqd xu}e{uvqqd xd �����k���� ��� ed x{qbqqd {uvvqd xuq}wuqqqbqqd vyv veu}qqd zzvu{qqbqqd eu}eeuxqqbqqd eu}eeuxqqbqqd qbqedb cd cd cd cd cd cd cdbf��k xpxz| {xpx}�b��h���h ed xd xb|d xqxb|d xvuqqqd xuvevuvqqd xd �����k���� ��� ed }e{bpqd {uvvqd eu|zeue{vbqqd x{yee{x}uezwd eux||uz{{b|qd pu|qpu}{{b|qd pu|qpu}{{b|qd qbqed������� ¡¡¡¢¡£¡¡¡¤¥¦�§�̈©ª«
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X���b cd cd cd cd cd cd cdbefgh iiiij klmnopbqrstqupvwx kd yibnd yibnd ikzllld y{ozllld id p|}~�� p|} kd �jblld {znnld {kmzollblld {�{ nlz{yjd j{mzljmblld izlnkzljmblld izlnkzljmblld lblkdbefgh y{mm ijmiopb�t�}��� md m�b�d m�b�d ilzllld m��zllld cd cd cd m��zlllblld m��zlllblld lblydbefgh y{mn ijmi�pb�t�}��� md m�b�d m�b�d ilzllld m��zllld cd cd cd m��zlllblld m��zlllblld lbyldefgh jlmj{ ikiy{kpbqrstqupvwx kd {ybyd {ybyd inzllld izl��znlld id ��tguhv�x� p|} kd ik{bnld jznnld oynziknblld y�y knzlnmd oilzl{ibknd iz�l�zn{ibknd iz�l�zn{ibknd cdefgh kli{k ikknoipbqrstqupvwx kd id id {�b{d n{�b{d klzllld iizn�mzllld id ��tguhv�x� p|} kd iklblld jznnld {ojzlllblld i�i {zojld {{ozimlblld ikzy{kzimlblld ikzy{kzimlblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh myojy oimjkpbqrstqupvwx kd kkbnd kkbnd ozllld iolzllld id ��tg~�� p|} kd jlblld jz{nld mlnzlllblld in�kl oizllld ykmzlllblld nlmzlllblld nlmzlllblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh mnoil omklypbqrstqupvwx kd inb{d inb{d inzllld kynznlld id ��tg~�� p|} kd �jblld jz{nld jmozlllblld ij�kkimkznjld nlnzmmlblld {mlz�mlblld {mlz�mlblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh m{i�o ojnlypbqrstqupvwx kd iobid iobid iozllld yknzolld id ��tg~�� p|} kd ooblld jz{nld n�mzlllblld ik�im oyzijld nilzomlblld oyjzjmlblld oyjzjmlblld cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh i{j{k ylyi{pbqrstqupvwx kd ikbkd ikbkd inzllld ioyzllld id p|}~�� p|} kd ijlblld {znnld izklozlllblld ij�kkkjnz{jld �mkzkmlblld iziknzkmlblld iziknzkmlblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdefgh jlkyy ii�mknpbqrstqupvwx kd kybjd kybjd ikzllld koyzklld id ��tg~�� p|} kd �jblld jz{nld jmozlllblld ij�kkimkznjld nlnzmmlblld {oozjmlblld {oozjmlblld cdefgh mykyj olkilpbqrstqupvwx kd {lb�d {lb�d inzllld izljyznlld id ��tg~�� p|} kd ikjblld jz{nld onlznllblld ij�kkio{ziild jjyzy�lblld iz{kjzo�lblld iz{kjzo�lblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh injl oynmipb�t����q� kd olbjd olbjd jzllld moyzjlld id ��tguhv�x� p|} kd jlblld jznnld y�yzlllblld ik�im nnzlkld yy{z�olblld okiznolblld okiznolblld lblkdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh y��nn {lmompbqrstqupvwx kd kjbld kjbld ikzllld yikzllld id ��tg~�� p|} kd iklblld jz{nld oilzlllblld ij�kki{ozklld jyizollblld �myzollblld �myzollblld lblkdefgh mykj{ {��yipbqrstqupvwx kd njbld njbld klzllld iziklzllld id ��tguhv�x� p|} kd i�kblld jznnld izkn{zjllblld ij�kkk{jzj{kd �olz�koblld kzillz�koblld kzillz�koblld cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh mmlio {{my�pbqrstqupvwx kd nnbld nnbld inzllld oknzllld id ��tguhv�x� p|} kd �jblld jznnld jkozollblld ij�kkiyozyyjd m�lzmjmblld izyinzmjmblld izyinzmjmblld cdb cd cd cd cd cd cd cd���������������������������
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X���bcde fghii jifjiklmnopmqkrst uv wxliv wxliv wyziiiv u{iziiiv wv k|}~�� k|} uv x{liiv jzyyiv {hfzuiiliiv wu�w{ xjzx{hv {wyzyyuliiv xyyzyyuliiv xyyzyyuliiv iliuvl �v �v �v �v �v �v �vbcde {iww{ jigxwklmnopmqkrst uv uxlhv uxlhv wuziiiv fuwzxiiv wv ��pd~�� k|} uv yiliiv xzjyiv ffjzyiiliiv wi�wi ffzjyiv fifzjyiliiv xuyzfyiliiv xuyzfyiliiv iliuvl �v �v �v �v �v �v �vlbcde {fgff hwy{uklmnopmqkrst uv g{lyv g{lyv wuziiiv wzwf{ziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv jiliiv xzyyiv {yhzyiiliiv g�g {wzuxyv {wjzufyliiv wzyywzufyliiv wzyywzufyliiv iliuvlbcde {jjuh hjw{{klmnopmqkrst uv hflhv hflhv wuziiiv wziiyzxiiv wv ��pdqer�t� k|} uv {uliiv xzyyiv ujyzwiiliiv h�h uuziihv uyfziguliiv wzuyhzxguliiv wzuyhzxguliiv �vl �v �v �v �v �v �v �vlbcde wjxhj fi{wyklmnopmqkrst uv yylfv yylfv wuziiiv xxfzxiiv wv k|}~�� k|} uv wwhliiv ��J��< jzyyiv hgizgiiliiv h�h jwzujuv hwgzxuhliiv ���������< wzf{wzxxiliiv iliuvl �v �v uv k|}~�� k|} fv fuliiv ��J��< jzyyiv u{wzxiiliiv h�h wgzfuhv uuuzujuliiv �������< fxfzh{iliiv ilfivl �v �v �v �v �v �v �vlbcde wuu{x yhyyukl�p�}��� uv uxlhv uxlhv wiziiiv uxhziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv xfliiv xzyyiv {wuzxyiliiv wx�uu gizjhfv fuwzhxjliiv yhgzhxjliiv yhgzhxjliiv iliuvlbcde wuu{y yhyywkl�p�}��� uv wliv wliv wiziiiv wiziiiv ����m�cl �v �v �v wiziiiliiv wiziiiliiv iliuvl �v �v �v �v �v �v �vlbcde wwxfw yyxwukl�p�}��� uv uyluv uyluv wiziiiv uyuziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv w{{liiv xzyyiv g{fzuiiliiv wx�uuuijzyi{v jfyzxgxliiv ghjzxgxliiv ghjzxgxliiv iliuvl �v �v �v �v �v �v �vbcde yjuwf wixw{jklmnopmqkrst uv xwlfv xwlfv wuziiiv jfyzxiiv wv ��pdqer�t� k|} uv hiliiv xzyyiv yu{ziiiliiv wf�wx hfzh{iv {{izwxiliiv wzwjyzjxiliiv wzwjyzjxiliiv �vl �v �v �v �v �v �v �vbcde uugx wiwwwukl�p����m� {v ujlhv ujlhv yiiv wfzgiiv �v �v �v wfzgiiliiv wfzgiiliiv ilfivbcde uyju wijwg{kl�p����m� uv xglfv xglfv wiziiiv xgfziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv jiliiv xzyyiv {yhzyiiliiv x�x ujzywiv {fizggiliiv wzwufzggiliiv wzwufzggiliiv �vl �v �v �v �v �v �v �vlbcde uwwuy fy{gwklmnopmqkrst uv xilwv xilwv wuziiiv juwzuiiv wv ��pdqer�t� k|} uv xfljyv xzyyiv {wjzyxulyiv wy�ui hfzywfv ff{ziyiliiv wziyyzuyiliiv wziyyzuyiliiv iliuvlbcde ui{h{ f{jyuklmnopmqkrst uv xiliv xiliv wuziiiv juiziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv xfljyv xzyyiv {wjzyxulyiv wy�ui hfzywfv ff{ziyiliiv wziy{ziyiliiv wziy{ziyiliiv iliuvl �v �v �v �v �v �v �vlbcde {jxig hxywfklmnopmqkrst uv wv {{lyv w{{lyv uiziiiv uzhgiziiiv wv ��pdqer�t� k|} uv gxliiv xzyyiv xuhzhiiliiv wf�wxwiizxihv yuhzwguliiv fz{whzwguliiv fz{whzwguliiv �vl �v �v �v �v �v �v �v����������� �¡���¢£¤�¥�¦§̈ ©
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X���bcdef ghhhi jklmnobpqrsptouvw gx yjbmx yjbmx nzhiix {hzhhix yx o|}~�� o|} gx {nbiix mzhhix mgjzliibiix yn�ggyh{zjhnx hnhzkjjbiix nnizl{jbiix nnizl{jbiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef kkjiy hl{myobpqrsptouvw gx gibix gibix yiziiix giiziiix yx ��se~�� o|} gx ygibiix nzmhix lyiziiibiix yn�ggymlzgiix nkyzliibiix lkyzliibiix lkyzliibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xcdef jhhnl lklymobpqrsptouvw gx ymbhx ymbhx ylziiix kyhziiix yx ��se~�� o|} gx njbiix nzmhix jkgziiibiix yg�yj nizjlix kmyzhgibiix nlnzhgibiix nlnzhgibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef gi{ik khkhkobpqrsptouvw gx ylbkx ylbkx giziiix knnziiix yx ��se~�� o|} gx yygbiix nzmhix mhnziiibiix yn�ggynnzkgix hl{znlibiix {hhznlibiix {hhznlibiix �xb �x �x �x �x �x �x �xbcdef niyk yyhkgobpqrsptouvw kx yx ibyx jiibyx ghziiix yiziigzhiix yx o|}~�� o|} kx jnlbiix ��J��< mzhhix kzhkkzjiibiix yn�ggmmmzkjlx gzmhnzihgbiix ���������< mzj{jzimlbkgx ibkixb �x �x gx �����p�t}�e o|} kx hgibiix ��J��< hzniix gz{ygziiibiix yn�ggnjiznjix gzgmyzknibiix ���������< mzhkhzlkkbnlx ibkixb �x �x kiio�pb �x �x �x �x �xbcdef ynmj lhlhnob�s����p� gx nibyx nibyx nziiix knizniix yx ��setfu�w� o|} gx giibiix nzhhix yzkyiziiibiix yj�ylgkhzliix yzimjzgiibiix yzjkjzliibiix yzjkjzliibiix �xcdef ky{g yymjihob�s����p� gx nibyx nibyx nziiix knizniix yx ��setfu�w� o|} gx libiix nzhhix hgjziiibiix j�j giz{nix hikzijibiix lnkznjibiix lnkznjibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef kiiig hghigobpqrsptouvw gx ylbix ylbix yhziiix gmiziiix yx ��se~�� o|} gx llbiix nzmhix h{jziiibiix yn�ggykiznlix jnkzkgibiix mkkzkgibiix mkkzkgibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef yyijj gijijobpqrsptouvw gx hybgx hybgx lziiix ji{zniix yx ��setfu�w� o|} gx jlbiix nzhhix kyjzjiibiix yn�gg n{zynlx gjhzgkgbiix nhjzlkgbiix nhjzlkgbiix �xbcdef yyijk gijikobpqrsptouvw gx hgblx hgblx lziiix jggzjiix yx ��setfu�w� o|} gx jlbiix nzhhix kyjzjiibiix yn�gg n{zynlx gjhzgkgbiix nnmznkgbiix nnmznkgbiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xeb�bk nn lgiobpqrsptouvw jx hibix hibix hiix ghziiix �x �x �x ghziiibiix ghziiibiix ibkixb �x �x �x �x �x �x �xbcdef j{gmh {imjjobpqrsptouvw gx ylbix ylbix yhziiix gmiziiix yx ��se~�� o|} gx libiix nzmhix hjiziiibiix yy�yg njzliix jmhzgiibiix mjhzgiibiix mjhzgiibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �xcdef gmyml jnylkobpqrsptouvw gx ggbgx ggbgx yhziiix kkkziiix yx ��se~�� o|} gx libiix nzmhix hjiziiibiix y{�glyhyzgiix kllzliibiix mgyzliibiix mgyzliibiix ibigxb �x �x �x �x �x �x �x������� ¡¡¡¢¡£¡¡¡¤¥¦�§�̈©ª£
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X���bcde fghg iifggjklmnopmqrs ft fjljt fjljt uvjjjt ifjvjjjt it kwxyz{ kwx ft i||ljjt }v~~jt ivjg}vfjjljjt |�| |�v|ggt ivj|�v}ifljjt iviu�v}ifljjt iviu�v}ifljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tlbcde fgj|h |}g}jklr��nr�k��� ft ihlht ihlht i~vjjjt fhgv~jjt it msndyz{ kwx ft ifjljjt uv}~jt gijvjjjljjt iu�ffi}gvfjjt u�ivgjjljjt h�jv�jjljjt h�jv�jjljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tbcde i}jhf hj|�}klmnox�so ft hhlht hhlht ifvjjjt ivihgvgjjt it msnd�e���{ kwx ft �fjljjt uv~~jt fvjhuvjjjljjt h�h iggvu|jt ivhj}v�ujljjt �vijuviujljjt �vijuviujljjt jljftlbcde uif gg�uklmnox�so ft �t |ilut �|ilut fivjjjt }vi}�vujjt it kwxyz{ kwx ft ujjljjt }v~~jt |v~�jvjjjljjt iu�ffhhuvujjt �v~��v|jjljjt ijv}j}vjjjljjt ijv}j}vjjjljjt jljftlbcde u�h~ �fug�klmnox�so ft �jlgt �jlgt fivjjjt u|uvgjjt ����r�cl �t �t �t u|uvgjjljjt u|uvgjjljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tlbcde }fui �ugg}klmnox�so ft |}lht |}lht ifvjjjt ~}|vgjjt it msnd�e���{ kwx ft g|ljjt uv~~jt ~~jvfjjljjt iu�ffifivj||t |fhvi~uljjt ivjj�vh~uljjt ivjj�vh~uljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tlbcde i~hg| f}�~fklr��nr�k��� ft �}lht �}lht fjvjjjt }~gvjjjt it msnd�e���{ kwx ft ff~ljjt }v~~jt ivuhgv}~jljjt iu�ff�}�v}f~t iv�f~vjf~ljjt fvjg�vjf~ljjt fvjg�vjf~ljjt �tl �t �t �t �t �t �t �tlbcde i~gh} f}|i~klr��nr�k��� it u|l}t u|l}t i~vjjjt h}jv~jjt �t �t �t h}jv~jjljjt h}jv~jjljjt �tl �t �t �t �t �t �t �tlbcde ~hf� fguj|klmnox�so |t hhlht hhlht gvjjjt }hhvfjjt �t �t �t }hhvfjjljjt }hhvfjjljjt jl�jtlbcde h�}� |uf}uklmnox�so ft ~jljt ~jljt gvjjjt |jjvjjjt it kwxyz{ kwx ft ijgljjt }v~~jt gi~v|jjljjt iu�ffi}hv�ggt u�uvjifljjt ivj�uvjifljjt ivj�uvjifljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tbcde iiuig ~~}f|klmnox�so ft ffl~t ffl~t ijvjjjt ff~vjjjt it msndyz{ kwx ft hjljjt uv}~jt uj}v~jjljjt iu�ffi��vu~jt |}�vg~jljjt uhgvg~jljjt uhgvg~jljjt �tbcde iiuig ~~}f~klmnox�so ft ffl~t ffl~t ijvjjjt ff~vjjjt it msndyz{ kwx ft hjljjt uv}~jt uj}v~jjljjt if�i| g~vj~jt ~ffv|~jljjt }|}v|~jljjt }|}v|~jljjt jljftl �t �t �t �t �t �t �tbcde ~||~� ij|}|~klr��nr�k��� ft ~fl~t ~fl~t ifvjjjt u�jvjjjt it msnd�e���{ kwx ft gjljjt uv~~jt ~f|vjjjljjt ~�~ fuvfjjt |h}vgjjljjt ivif}vgjjljjt ivif}vgjjljjt �tl �t �t �t �t �t �t �tlbcde ~jf�f h�fh~klr��nr�k��� ft |jlgt |jlgt igvjjjt }�|v|jjt it b�o���r�z kwx �t }fljjt ~v~~jt �hhvujjljjt iu�ff g}vhift �iivuggljjt ivj|uvjggljjt ivj|uvjggljjt jl�jtlbcde }�fu i||~uklr��nr�k��� ft hhlit hhlit igvjjjt iv}g�vgjjt it msnd�e���{ kwx ft }fljjt uv~~jt |}ivujjljjt iu�ffij�v}~ft �u}vg|gljjt fvi~ivu|gljjt fvi~ivu|gljjt �tl �t �t �t �t �t �t �t������������������������� �



�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � �  �� � ��� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34�  � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���13 ���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 ����� ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7; ����� J�J��1��3
	�� ;�I �� �� ��������� ��
������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�WV9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�H V9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EW �� �3 ���1�X�����21�Y
��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�X�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;?A&Z�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P["\D/#AP])*A"#$TUA*Q*?A&ZP=).̂).A"+ST(_>./0�=)̀!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEHX�����21� ����� �3 ���1��8�� �GEHX���1��3
	�� ;�a����� ����������������21����3 ��6����21� ��;�� �a�
X���bcde fghij klmnmopqrstquovwx ky fy gjpny fgjpny fmzimmy fz{kmznimy fy o|}~�� o|} ky ghpmmy ��J��< {ziimy hljzkmmpmmy j�j fhzhngy hglz{mhpmmy �������< lkfz{fnpjly mpmkyp �y �y ky o|}~�� o|} ky ghpmmy ��J��< {ziimy hljzkmmpmmy j�j fhzhngy hglz{mhpmmy �������< lkfz{fnpjly mpmkyp �y �y jy o|}~�� o|} jy ghpmmy ��J��< {ziimy hljzkmmpmmy j�j fhzhngy hglz{mhpmmy �������< lkfz{fnpjly mpjmyp �y �y hy o|}~�� o|} ky khpmmy �J��< {ziimy flfzkmmpmmy j�j izhjgy f{iz{ghpmmy �������< jmlzfhhp{{y mpmkyp �y �y iy o|}~�� o|} ky khpmmy �J��< {ziimy flfzkmmpmmy j�j jzgkhy f{{zi{gpmmy �������< jmnznigp{{y mpmkyp �y �y gy o|}~�� o|} ky khpmmy �J��< {ziimy flfzkmmpmmy j�j izhjgy f{iz{ghpmmy �������< jmlzfhhp{{y mpjmyp �y �y {y ky���� o|} ky hlpmmy ��J��< {ziimy jgkzhmmpmmy j�j fmzl{ky jifziklpmmy �������< gfgzklnpihy mpmkypbcde jmjhi iklggopo�te ky jphy jphy fizmmmy ifzmmmy �y �y �y ifzmmmpmmy ifzmmmpmmy mpmkyp �y �y �y �y �y �y �ybcde khigm khigmopqrstquovwx ky jkpny jkpny lzmmmy kgjzkmmy fy ��tduev�x� o|} ky jnpkmy gziimy kigz{gmpmmy fg�kk igzhl{y kmmzk{kplmy hgjzh{kplmy hgjzh{kplmy �ybcde kjn{k hfgliopqrstquovwx hy hnpny hnpny fkzmmmy inlzlmmy �y �y �y inlzlmmpmmy inlzlmmpmmy mpjmyp �y �y �y �y �y �y �ydp�pj ffj jlnop�t�}��� ky fy fy ikpmy iikpmy immy k{gzmmmy fy ��tduev�x� o|} ky f{gphmy ��J��< gziimy fzfiizhkmpmmy fg�kkkihzfnky nmfzkk{pgmy ���������< fzffnznhhpily �yp �y �y ky ��tduev�x� o|} ky hgpkmy ��J��< gziimy jmkzgfmpmmy fg�kk ggzi{hy kjgzmjiplmy �������< knjzjflplky mpmkyp fy jy ikpmy jikpmy immy f{gzmmmy �y �y �y f{gzmmmpmmy f{gzmmmpmmy �yp �y �y �y �y �y �y �ybcde inhii ffg{mgopqrstquovwx hmpmy hmpmy fkzmmmy hlmzmmmy fy ��tduev�x� o|} ky fmhpmmy gziimy glfzkmmpmmy i�i jhzmgmy gh{zfhmpmmy fzfk{zfhmpmmy fzfk{zfhmpmmy mpmkyp �y �y �y �y �y �y �ypbcde fijgl {lkffop�t�}��� kfpky kfpky kmzmmmy hkhzmmmy fy o|}~�� o|} ky hlpmmy ��J��< {ziimy jgkzhmmpmmy n�n jkzgfgy jknz{lhpmmy �������< ihfz{lhpmmy �yp �y �y ky o|}~�� o|} ky hlpmmy ��J��< {ziimy jgkzhmmpmmy n�n jkzgfgy jknz{lhpmmy �������< ihfz{lhpmmy mpjmyp �y �y �y �y �y �y �ypbcde kmhj {fifopo�te flpjy flpjy kmzmmmy jggzmmmy fy o|}~�� o|} ky fhhpmmy {ziimy fzml{zkmmpmmy fg�kkkjnzflhy lhlzmfgpmmy fzkfhzmfgpmmy fzkfhzmfgpmmy mpjmyp �y �y �y �y �y �y �ypbcde fmifl imk{gop�t�}��� ky kfpfy kfpfy fmzmmmy kffzmmmy fy ��td~�� o|} ky {lpmmy gz{imy ikgzimmpmmy fi�kmfmizjmmy hkfzkmmpmmy gjkzkmmpmmy gjkzkmmpmmy �yp �y �y �y �y �y �y �y������������� ���¡¢£�¤�¥¦§̈
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X���bcde fghi jjkgkhlmnopqnrst iu gvmju gvmju jwxwwwu gvjxwwwu ju ntodyez{|} l~� iu jhwmwwu hxvvwu jxwgkxwwwmwwu i�i iwx�hwu jxwi�xwgwmwwu jxg�kxwgwmwwu jxg�kxwgwmwwu �um �u �u �u �u �u �u �ubcde f�vi� h��k�lms��osylz�| iu kimwu kimwu jvxwwwu jxifwxwwwu ju ntodyez{|} l~� iu jgwmwwu hxvvwu �j�xwwwmwwu k�k �fxfhwu kgfxhgwmwwu ixw�fxhgwmwwu ixw�fxhgwmwwu �umbcde hih� jjki�lms��osylz�| iu ju iu ��mhu h��mhu vxivwu fxvv�xgwwu ju ntodyez{|} l~� iu gwmwwu hxvvwu ihixwwwmwwu k�k iwx�hwu igjxwgwmwwu fx��kxggwmwwu fx��kxggwmwwu wmwium �u �u �u �u �u �u �udm�mf kv giwlms��osylz�| gu vwmwu vwmwu vwwu ivxwwwu �u �u �u ivxwwwmwwu ivxwwwmwwu wmfwum �u �u �u �u �u �u �umbcde ki�v gwjghlmnop��tp iu fimfu fimfu jvxwwwu gkgxvwwu ju ntodyez{|} l~� iu vwm�wu hxvvwu ffixwkvmwwu jh�ii �fxwv�u iv�xwihmfwu �gfxvihmfwu �gfxvihmfwu wmwium �u �u �u �u �u �u �umbcde h�gg fvkkklmnop��tp iu iwmju iwmju jgxvwwu i�jxgvwu ju ntod��} l~� iu vkmwwu hx�vwu f�jxvwwmwwu jh�ii khxjfwu fwvxf�wmwwu v�hxkiwmwwu v�hxkiwmwwu wmwium �u �u �u �u �u �u �u�um �u �u �u �u �u �u �ubcde vjh�� ��fgwlms��osylz�| iu igmfu igmfu gwxwwwu ��ixwwwu ju l~���} l~� iu j�imwwu �xvvwu jxgg�xhwwmwwu jw�jwjggx�hwu jxfwgxhgwmwwu ixi�hxhgwmwwu ixi�hxhgwmwwu �um �u �u �u �u �u �u �umbcde gkhf� kkgfjlms��osylz�| iu hgm�u hgm�u jixwwwu ��kxkwwu ju ntod��} l~� iu vhmwwu hx�vwu f�kxwwwmwwu jf�jh hwxgkwu fj�xviwmwwu jxw�hxfiwmwwu jxw�hxfiwmwwu �umbcde iifgw fkjfvlms��osylz�| iu vfmwu vfmwu jwxwwwu vfwxwwwu ju ntod��} l~� iu vgmwwu hx�vwu fhgxvwwmwwu jh�ii kwxj�wu ikgxfjwmwwu kjgxfjwmwwu kjgxfjwmwwu wmwium �u �u �u �u �u �u �umbcde k�jfklms��osylz�| fu �u gxwwwu �u ju b�p���s�� ���m fu j�kmwwu vxvwwu jxwk�xwwwmwwu jh�iiif�xvkwu kg�xgiwmwwu kg�xgiwmwwu kg�xgiwmwwu wmfwum �u �u �u �u �u �u �umbcde gvv�g kf�films��osylz�| gu �vm�u �vm�u hxwwwu gvgxiwwu �u �u �u gvgxiwwmwwu gvgxiwwmwwu wmfwumbcde gi�wg ��g�ilms��osylz�| gu gvm�u gvm�u hxwwwu i�vxgwwu �u �u �u i�vxgwwmwwu i�vxgwwmwwu wmfwumbcde gik�h ��hkhlms��osylz�| gu gimwu gimwu hxwwwu ivixwwwu �u �u �u ivixwwwmwwu ivixwwwmwwu wmfwumbcde gi�jk ��hfilms��osylz�| gu ghmvu ghmvu hxwwwu i��xwwwu �u �u �u i��xwwwmwwu i��xwwwmwwu wmfwumbcde igiff gjkjklms��osylz�| gu ju jwwmwu gxwwwu gwwxwwwu �u �u �u gwwxwwwmwwu gwwxwwwmwwu wmfwu������������������������ ¡�
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X���bcdef ghijk lmhinobpqrsptouvw gx yx yhhbhx izhhhx ihhzhhhx {x {x {x ihhzhhhbhhx ihhzhhhbhhx hbnhxcdef jjgky yhjkg|obpqrsptouvw gx |nbgx |nbgx gzhhhx nnnzihhx {x {x {x nnnzihhbhhx nnnzihhbhhx hbnhxb {x {x {x {x {x {x {xbcdef mmllm nkmgkobpqrsptouvw gx gkbnx gkbnx yhzhhhx gknzhhhx {x {x {x gknzhhhbhhx gknzhhhbhhx hbnhxb {x {x {x {x {x {x {xbcdef gyikg l|hgnobpqrsptouvw mx mgbhx mgbhx yjzhhhx nihzhhhx yx }~se��� o�� mx kibhhx izljhx ig|zhhhbhhx y|�miyi|zg|hx glkzjmhbhhx |nkzjmhbhhx |nkzjmhbhhx hbhmxb {x {x {x {x {x {x {xcdef kjjm y|nlmobo�sf nx yjbix yjbix ghzhhhx imgzhhhx yx o����� o�� nx igbhhx lzjjhx g|nzmhhbhhx yi�mmyhiznhgx nliz|kibhhx yzhhhz|kibhhx yzhhhz|kibhhx hbnhxb {x {x {x {x {x {x {xcdef jgyhg yhnimyobpqrsptouvw mx mnbix mnbix nhzhhhx lh|zhhhx yx o����� o�� mx yggbhhx lzjjhx yzh|lzmhhbhhx |�| |izklix yzhhhzmmgbhhx yzlh|zmmgbhhx yzlh|zmmgbhhx {xbcdef jgyhj yhnimmobpqrsptouvw mx yybnx yybnx gzhhhx gjzmhhx yx ����p�db o�� {x {x {x gjzmhhbhhx gjzmhhbhhx {xbcdef ykik lhmmobo�sf mx i|bmx i|bmx ymzhhhx |y|zghhx yx }~setfu�w� o�� mx yihbhhx ��J��< izjjhx yzhg|zhhhbhhx yi�mmmnhzjihx |ylzgghbhhx ���������< yzjmkzhkmbylx hbhmxb {x {x mx }~setfu�w� o�� mx mgbhhx ��J��< izjjhx yjlzmhhbhhx yn�yi mjzyjmx ynmzhg|bhhx �������< mn|zlkjb|nx hbhmxb {x {x {x {x {x {x {xbcdef gg|gg |nhlyobpqrsptouvw nx mybhx mybhx nhzhhhx inhzhhhx yx o����� o�� nx ggbhhx ��J��< lzjjhx nnmzmhhbhhx yj�mh iizgghx mijzlihbhhx �������< j|hzlihbhhx hbnhxb {x {x mx o����� o�� mx ggbhhx ��J��< lzjjhx nnmzmhhbhhx yj�mh iizgghx mijzlihbhhx �������< j|hzlihbhhx {xbI��2 �����< �����9��8;� �< �< ��J�< ���J�< ������< ���������< �< ���Y�� ��� � ��J��< ��J��< �����< �������< ym�yg�������< �������< ���������< yzgkhzgynblyx �<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< ��J��< �����< �������< ym�yg�������< �������< ���������< yzgkhzgynblyx �<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< �J��< �����< �������< yi�mm ������< �������< �������< �������< �J��<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< �J��< �����< �������< yi�mm ������< �������< �������< �������< �J��<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< �J��< �����< �������< yi�mm ������< �������< �������< �������< �J��<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< �J��< �����< �������< yi�mm ������< �������< �������< �������< �J��<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< ��J��< �����< �������< i�i ������< �������< ���������< ���������< �J��<b �< �< �< ���Y�� ��� � ��J��< ��J��< �����< �������< i�i ������< �������< �������< �������< �J��<������� ¡¡¡¢¡£¡¡¡¤¥¦�§�̈©ª«
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X���bcdef ghgij klmkknbopqrosntuv wx ymbjx ymbjx yjzjjjx ymjzjjjx yx n{|}~� n{| wx igbjjx �zkkjx h�kzikjbjjx yi�wwyjhzihgx g�yzjj�bjjx kiyzjj�bjjx kiyzjj�bjjx jbjwxbcdef ykmi hgywnbopqrosntuv wx yiblx yiblx wjzjjjx ggizjjjx yx n{|}~� n{| wx mibjjx �zkkjx �whzljjbjjx yi�wwykmzhkix kikzghhbjjx mjyzghhbjjx mjyzghhbjjx jbjwxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef ywiwm wgkgknbn�rf wx yibyx yibyx hjzjjjx ihhzjjjx yx n{|}~� n{| wx ymwbjjx �zkkjx yzhhmzijjbjjx yl�wig�izlmix yzj�wz�jhbjjx yz�yiz�jhbjjx yz�yiz�jhbjjx jbjwxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef hj�wy �wy�inbopqrosntuv wx gibwx gibwx ywzjjjx hghzhjjx yx n{|}~� n{| wx ihbjjx �zkkjx hlgzwjjbjjx yh�yl lizm�ix gmizwwhbjjx lgjziwhbjjx lgjziwhbjjx �xcdef hljhj l�g�ynbopqrosntuv gx wwbhx wwbhx wjzjjjx hhlzjjjx �����o�s|�e n{| gx mibjjx kzijjx kg�zijjbjjx yh�yl miz�ilx hhjzlgwbjjx lllzlgwbjjx lllzlgwbjjx jbgjxbcdef hlgm kyginbopqrosntuv gx lbhx lbhx wjzjjjx yilzjjjx yx n{|}~� n{| gx hlbjjx ��J��< �zkkjx giwzhjjbjjx yi�ww �mz�wlx wlwzi�wbjjx �������< giizi�wbjjx jbgjxb �x �x wx n{|}~� n{| wx hlbjjx ��J��< �zkkjx giwzhjjbjjx yi�ww �mz�wlx wlwzi�wbjjx �������< giizi�wbjjx jbjwxbcdef hj�wy �wy�inbopqrosntuv wx yybix yybix ywzjjjx ygmzwjjx wx ����o�db n{| �x �x �x ygmzwjjbjjx ygmzwjjbjjx jbjwxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef yjwli hlklinb�r�|��� hx �gbjx �gbjx ykzjjjx yzjmkzjjjx �x �x �x yzjmkzjjjbjjx yzjmkzjjjbjjx jbgjxbcdef yjwlk hlklknb�r�|��� hx �wbkx �wbkx ykzjjjx yzjl�zkjjx �x �x �x yzjl�zkjjbjjx yzjl�zkjjbjjx jbgjxb �x �x �x �x �x �x �xbcdef yhyhl wmggwnbopqrosntuv wx wkbjx wkbjx ykzjjjx g�kzjjjx yx ��re}~� n{| wx yhgbjjx iz�kjx mikzwkjbjjx yi�wwwywzgkkx �kwzlmkbjjx yzyw�zlmkbjjx yzyw�zlmkbjjx jbjwxcdef yhhgm wmiwgnbopqrosntuv wx wmbjx wmbjx ykzjjjx hgkzjjjx yx ��re}~� n{| wx yywbkjx iz�kjx �kmzg�kbjjx yi�wwyi�zjigx kmwzgywbkjx yzjw�zgywbkjx yzjw�zgywbkjx �xb �x �x �x �x �x �x �xbcdef kikly yjl�mjnbopqrosntuv wx whbjx whbjx wjzjjjx hljzjjjx yx ��re}~� n{| wx yhhbjjx iz�kjx m�wzjjjbjjx l�l ��z�ijx lmhzwhjbjjx yzg�hzwhjbjjx yzg�hzwhjbjjx jbjwxb �x �x �x �x �x �x �xcdef y��hw gjk�knbn�rf gx ygbhx ygbhx ykzjjjx wjyzjjjx yx n{|}~� n{| gx wjbjjx ��J��< �zkkjx ykyzjjjbjjx gw�kh lyzkhjx imzhijbjjx �������< yyyzggkbjjx jbgjxb �x �x wx n{|}~� n{| wx �ibjjx ��J��< �zkkjx k�gzljjbjjx gw�khgjmzlkwx wigzmhlbjjx �������< hwgzj�gbjjx �xb �x �x �x �x �x �x �xbcdef wlmgj kjwhknbopqrosntuv wx wjbjx wjbjx ywzjjjx whjzjjjx yx ��re}~� n{| wx ijbjjx iz�kjx hjkzjjjbjjx yi�ww lmzyjjx gykzmjjbjjx kkkzmjjbjjx kkkzmjjbjjx jbjwxb �x �x �x �x �x �x �x������ ¡¢¢¢£¢¤¢¢¢¥¦§�̈�©ª«¬
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X���bcdef gghij klljmnbopqrosntuv jw jxbkw jxbkw gyzmmmw xm{zmmmw |w |w |w xm{zmmmbmmw xm{zmmmbmmw mblmwb |w |w |w |w |w |w |wbcdef klxlk jmhxlnbopqrosntuv kw kmbjw kmbjw gyzmmmw lmizmmmw gw }~re��� n�� kw hibmmw izxymw ij{zmmmbmmw gi�kkgjkzyimw ymyzjjmbmmw {ggzjjmbmmw {ggzjjmbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wcdef kkg{y lxhmynbopqrosntuv kw yibkw yibkw gkzmmmw ixjzjmmw gw }~resft�v� n�� kw {mbmmw izyymw ykjzmmmbmmw i�i lgzjjmw jhkzyimbmmw gzgiizhimbmmw gzgiizhimbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wcdef kxmj{ jy{hhnbopqrosntuv kw kgbgw kgbgw gyzmmmw lgizymmw gw }~re��� n�� kw gmjbmmw izxymw xmkzmmmbmmw gy�kmgjmzjmmw yigzimmbmmw {x{zgmmbmmw {x{zgmmbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wcdef gxym lkygnbopqrosntuv kw kw kxbkw kkxbkw xzymmw gzxmjzmmmw s��e�r� |w |w |w gzxmjzmmmbmmw gzxmjzmmmbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wbcdef ljlm gg{iginb}r��}�o~ kw yyb{w yyb{w gmzmmmw yy{zmmmw gw }~resft�v� n�� kw hibmmw izxymw ij{zmmmbmmw j�j kyzhkmw ikkzm{mbmmw gzg{mzm{mbmmw gzg{mzm{mbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wbcdef l{yjk ixhlknbopqrosntuv kw gybhw gybhw gkzmmmw ghmz{mmw gw }~re��� n�� kw yibmmw izxymw lx{zmmmbmmw gi�kk {lzgimw khjz{jmbmmw j{yzijmbmmw j{yzijmbmmw |wb |w |w |w |w |w |w |wbcdef klxgx jkglhnbopqrosntuv jw ijbiw ijbiw gkzmmmw xxyzkmmw |w |w |w xxyzkmmbmmw xxyzkmmbmmw mblmwb |w |w |w |w |w |w |wcdef ykmxj h{klmnbopqrosntuv jw lmbmw lmbmw yjzymmw gzilyzmmmw |w |w |w gzilyzmmmbmmw gzilyzmmmbmmw mblmwcdef ykmxy h{klgnbopqrosntuv jw lmbmw lmbmw yjzymmw gzilyzmmmw |w |w |w gzilyzmmmbmmw gzilyzmmmbmmw mblmwbcdef gxl{g lmmmynbopqrosntuv kw gw ibhw gmibhw jjzymmw jzxyxzmymw gw n����� n�� kw gimbmmw ��J��< xzyymw gzkm{zmmmbmmw gi�kkkiyzximw hjkzkjmbmmw ���������< lzlkmzxiybmmw mbmkwb |w |w kw n����� n�� kw gimbmmw ��J��< xzyymw gzkm{zmmmbmmw gi�kkkiyzximw hjkzkjmbmmw ���������< lzlkmzxiybmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wcdef gxiyj h{lg{nb}r���~� kkbmw kkbmw {zmmmw gxizmmmw gw }~resft�v� n�� kw j{bmmw izyymw lgjzjmmbmmw gm�gm lgzjjmw k{kzhimbmmw jy{zhimbmmw jy{zhimbmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |wbcdef jlkgl xhhhknbopqrosntuv kw gw iblw gmiblw kmzmmmw kzgkizmmmw gw }~resft�v� n�� kw g{kbmmw izyymw gzghkzgmmbmmw gi�kkkikzkikw hkhz{l{bmmw lzmyyz{l{bmmw lzmyyz{l{bmmw mbmkwb |w |w |w |w |w |w |w������������������� �¡�¢£¤¥
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X���bcdef ghggi jklijmbnopqrsp ht hublt hublt ghvlllt whxvlllt gt nsoeyz{ m|q ht gghbllt }vujlt uj}vlllbllt g}~hhg}}vwhlt jkiv}klbllt igwv}klbllt igwv}klbllt lblhtbcdef gwhxk }hhjxmbnopqrsp ht wbgt wbgt ghvlllt wuvhllt ������db �t �t �t wuvhllbllt wuvhllbllt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tcdef guhh ggiuumbnopqrsp ht gt }lbht g}lbht xvlllt }xlvkllt gt nsoe�f���{ m|q ht gjxbglt }vjjlt gvllivwjjbllt g}~hhhhhvljkt ukuvhi}bilt gvxhkvli}bilt gvxhkvli}bilt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tbcdef gxujh h}kxumb���o��m��� xt }wbht }wbht ghvlllt ujkvxllt �t �t �t ujkvxllbllt ujkvxllbllt lbwltb �t �t �t �t �t �t �tbcdef igji xwu}imbnopqrsp xt xlbjt xlbjt }vlllt hxwvlllt �t �t �t hxwvlllbllt hxwvlllbllt lbwltbcdef ig}l xwxlumbnopqrsp xt gibht gibht gvjllt hkvkllt �t �t �t hkvkllbllt hkvkllbllt lbwltbcdef igh} xwxghmbnopqrsp xt hjbkt hjbkt jllt ghvillt �t �t �t ghvillbllt ghvillbllt lbwltbcdef ig}g xwxlkmbnopqrsp xt }bjt }bjt gvjllt ivujlt �t �t �t ivujlbllt ivujlbllt lbwltbcdef kkkg xgjlumbnopqrsp xt gt gjbxt ggjbxt jvlllt juuvlllt �t �t �t juuvlllbllt juuvlllbllt lbwltbcdef }wg} wghilmbnopqrsp xt }wbjt }wbjt jvlllt wguvjllt �t �t �t wguvjllbllt wguvjllbllt lbwltb �t �t �t �t �t �t �tbcdef hwgi xl}gmbm�of ht ghbgt ghbgt jvlllt }lvjllt �t �t �t }lvjllbllt }lvjllbllt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tcdef hklu gggihimbnop�n��s ht jhbjt jhbjt }vlllt wgjvlllt gt nsoe�f���{ m|q ht g}lbllt }vjjlt gvlxkvlllbllt x~x xgvihlt gvll}vlklbllt gvwhgvlklbllt gvwhgvlklbllt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tbcdef gju}k kgl}wmbm�of ht hhbjt hhbjt ghvlllt hulvlllt gt nsoeyz{ m|q ht gxxbllt }vujlt iuhvlllbllt gj~hlgixvxllt uuuv}llbllt gvlxuv}llbllt gvlxuv}llbllt lblhtbcdef gjuul kgl}jmbm�of ht hhbjt hhbjt ghvlllt hulvlllt gt nsoeyz{ m|q ht gxxbllt }vujlt iuhvlllbllt gj~hlgixvxllt uuuv}llbllt gvlxuv}llbllt gvlxuv}llbllt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tbcdef }hw gggjmb���o��m��� ht uxbkt uxbkt }vlllt xxkvkllt gt nsoe�f���{ m|q ht glkbllt }vjjlt uluvxllbllt g}~hhgjjv}hkt jjgvuuhbllt gvlllvjuhbllt gvlllvjuhbllt lblhtbcdef kiju xg}whmbnopqrsp ht gubht gubht gjvlllt hjkvlllt gt nsoeyz{ m|q ht ghlbllt }vujlt kglvlllbllt g}~hhgukvhllt }wgvkllbllt kkivkllbllt kkivkllbllt lblhtb �t �t �t �t �t �t �tbcdef glgxg hljjgmb���o��m��� jjb}t jjb}t glvlllt jj}vlllt �t �t �t jj}vlllbllt jj}vlllbllt lbwlt������������������������� ¡
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�����������	
�� ����
������������ 
����� ����� � �  �� � ��� !"#$%& !"#$%& '()*�+,-)./0 �12�34�  � � �� � � �3 ���1� 5�6�� �3 ���1� ��� ��	�����78�7����9
 � :7; �34� <3 ���13 ���1� �=0>?!@#�AB*> #*ACDB '�=0>?!@#�AB*> ��2������ 3 ���1� �3 ���1� �E8 ��12�34� ��1��3
	�� ;� ���F2; �9 �8�� �GEH 6��3 �IE7�H � J�J ����� ���21� KLM#NOPBQAM0> ?A&RSD)TKLA�P�U � :7; ����� J�J��1��3
	�� ;�I �� �� ��������� ��
������� E���;� ����;�����EF ��� � V9�WV9�W LM#'NOPBU 3 �IE7�H V9�W V9�W V3�W V9�W V9�W V9�W 6���V9�W V ;�EW �� �3 ���1�X�����21�Y
��1��3
	�� ;�V9�W � �3 ���1�X�����21��
��1��3
	�� ;������2������ :7;?A&Z�.�=0>?!@#�AB*>'KL*P["\D/#AP])*A"#$TUA*Q*?A&ZP=).̂).A"+ST(_>./0�=)̀!&�=0>?!@#�AB*>����� �3 ���1��8�� �GEHX�����21� ����� �3 ���1��8�� �GEHX���1��3
	�� ;�a����� ����������������21����3 ��6����21� ��;�� �a�
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X���b cd cd ed fghijk fgh ld mnbood pqJqq< rsttod luvsmoobood euwvv rxsrvnd vnvsurvbood yzy{|}y< vnvsurvbood oblodb cd cd vd fghijk fgh vd mnbood pqJqq< rsttod luvsmoobood euwvv rxsrvnd vnvsurvbood yzy{|}y< vnvsurvbood obovdb cd cd cd cd cd cd cd~��� entll eotnoofb���h��� ld rtbvd rtbvd evsoood xovsmood ed ���������k fgh vd mvbood usttod vrtseoobood nwn vvsoond vtlsoxvbood esettsmxvbood esettsmxvbood obovdb cd cd cd cd cd cd cdb~��� nulo momnefb���h��� vd vtbtd vtbtd etsoood lnvstood �������b cd cd cd lnvstoobood lnvstoobood cdb~��� nule momnvfb���h��� vd vtbtd vtbtd etsoood lnvstood ed ���������k fgh vd tvbtod usttod lmlsnrtbood rwr vmsored lexsnolbrtd rovslolbrtd rovslolbrtd cdb cd cd cd cd cd cd cd~��� lvttn tnenefb������f��� vd vvbtd vvbtd evsoood vrosoood ed ����ijk fgh vd nmbood usrtod tursooobood euwvvevmsrmod mmvsvuobood revsvuobood revsvuobood obovdb~��� lunll ulvrufb������f��� vd vobmd vobmd etsoood lousoood ed ����ijk fgh vd lvbood usrtod veusooobood euwvv mrstvod eunsmnobood mrmsmnobood mrmsmnobood cdb cd cd cd cd cd cd cdb~��� lulv eueoofb���h��� md mrbed mrbed nsoood lrusnood cd cd cd lrusnoobood lrusnoobood oblodb~��� lule euoxxfb���h��� md mrbed mrbed nsoood lrusnood cd cd cd lrusnoobood lrusnoobood oblodb~��� luvt euoxlfb���h��� md mobtd mobtd eosoood motsoood cd cd cd motsooobood motsooobood oblodb~��� ltoo erlrufb���h��� md mubud mubud eosoood muusoood cd cd cd muusooobood muusooobood oblodb~��� luev euonofb���h��� md llbud llbud eosoood llusoood cd cd cd llusooobood llusooobood oblodb~��� lueo euornfb���h��� md lvbtd lvbtd eosoood lvtsoood cd cd cd lvtsooobood lvtsooobood oblodb~��� luox euorrfb���h��� md lebnd lebnd eosoood lensoood cd cd cd lensooobood lensooobood oblodb~��� luon euorufb���h��� md lebed lebed eosoood leesoood cd cd cd leesooobood leesooobood oblodb~��� luvm euoxvfb���h��� md mobrd mobrd eosoood morsoood cd cd cd morsooobood morsooobood oblodb~��� ltmv ermenfb���h��� md tvbed tvbed eosoood tvesoood cd cd cd tvesooobood tvesooobood oblodb cd cd cd cd cd cd cd~��� tleoo eoonrxfb������f��� vd vubod vubod etsoood lxosoood ed ����ijk fgh vd xubood usttod uvnsnoobood nwn toslomd trnsmxubood xunsmxubood xunsmxubood obovdb cd cd cd cd cd cd cdb~��� mmxtt nlexofb������f��� vd exbxd exbxd vosoood lxnsoood ed ����ijk fgh vd umbood usrtod mlvsooobood etwvo nusmood lmtsuoobood rmlsuoobood rmlsuoobood obovd������������������� �¡�¢£¤�
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X���b cd cd cd cd cd cd cd cdefgh ijklm nopqrstubvwxyz{x |d }~b�d }~b�d ik�kkkd }~��kkkd id v{wg��� u�y }d |�bkkd ��J��< ���jkd }~|�kkkbkkd i��}} j|�~�kd iml�j~kbkkd �������< ||���~kbkkd kbk}db cd cd }d v{wg��� u�y |d }~bkkd ��J��< ���jkd i�}�kkkbkkd i��}} |j��~kd i}��|�kbkkd �������< }}j�i�kbkkd kb|kdb cd cd cd cd cd cd cd cdbefgh }mki~ ~mkkmub���w��u��� }d |kbld |kbld i}�kkkd |�k�mkkd id v{wg�h���� u�y }d ~mbkkd ��jjkd |i~�~kkbkkd i��}} �l�i�md }~j�}|}bkkd �i��k|}bkkd �i��k|}bkkd kbk}db cd cd cd cd cd cd cdbefgh ~j~i~ m|�~kub���w��u��� }d lbkd lbkd ij�kkkd i|j�kkkd id v{wg��� u�y }d i}mbkkd ���jkd m�~�kkkbkkd i}�i~i}k�l�kd �~|�k~kbkkd m�m�k~kbkkd m�m�k~kbkkd cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ~|jkj mk�mjub���w��u��� }d imbkd imbkd jk�kkkd lkk�kkkd id u�y��� u�y }d ij�bkkd ��jjkd i�i���mkkbkkd i}�i~i�~�ml}d i�ki}�lkmbkkd i�li}�lkmbkkd i�li}�lkmbkkd kbk}db cd cd cd cd cd cd cdbefgh i�km� ml~jiubvwxyz{x |d }kb~d }kb~d }i�kkkd ~}m�~kkd id u�y��� u�y |d |}bkkd ��J��< ��jjkd }~i��kkbkkd i|�i� |m��j�d }k}�l~~bkkd �������< |~j��~~bkkd kb|kdb cd cd }d u�y��� u�y }d �~bkkd ��J��< ��jjkd ~m|�}kkbkkd i|�i� ���|i}d ~kj�mmmbkkd �������< �li�~mmbkkd kbk}db cd cd cd cd cd cd cdbefgh ~~}~i ��~}|ub���w��u��� }d }kbkd }kbkd |k�kkkd �kk�kkkd id u�y��� u�y }d �}bkkd ��jjkd j~|��kkbkkd i��}}iil�jl}d ~}~�kkmbkkd i�k}~�kkmbkkd i�k}~�kkmbkkd kbk}db cd cd cd cd cd cd cdbefgh i�|jj }�lmmub���w��u��� }d ilb�d ilb�d ij�kkkd }l~�kkkd id v{wg��� u�y }d i}kbkkd ���jkd mik�kkkbkkd i��}}i�m�}kkd �|i�mkkbkkd l}j�mkkbkkd l}j�mkkbkkd kbk}db cd cd cd cd cd cd cdbefgh }ji}m ~}m~iub���w��u��� }d ilbmd ilbmd ij�kkkd }l��kkkd id v{wg��� u�y }d ik~bkkd ���jkd �k}�kkkbkkd i��}}ij~�~~kd j~��j�kbkkd m~~�j�kbkkd m~~�j�kbkkd kbk}db cd cdbefgh |k��� j||ilub���w��u��� |d �d �~bkd }�~�~bkd ij�jkkd |m�il}�kkkd id �w�w��wg��u�y }d ~kkbkkd �J��< ��|kkd }�l}k�kkkbkkd i��}}�~}�~kkd }�}����kkbkkd ���������< ~�j~j�j||b~ld kbk}d}d �w�w��wg��u�y |d }�j}kbkkd ��J��< ��|kkd im�|l��kkkbkkd i��}}~�k~��i}kd i~�|~m�mmkbkkd ����������< }m��|��m�ibkkd kb|kdb cd cd |d � ¡x¢�g�{w u�y |d i�}�kbkkd ��J��< j��kkd ��kj��kkkbkkd i��}}i�jj}�|}kd j�jk|��mkbkkd ����������< i}��~����kbjkd kb|kdb cd cd ~d � ¡x¢�g�{w u�y |d i�|�mbkkd ��J��< j��kkd ����k�mkkbkkd i��}}i��mj�|��d j�l�j�~}~bkkd ����������< i|��|i��j�bj~d kb|kdb cd cd jd � ¡x¢�g�{w u�y |d i�immbkkd ��J��< j��kkd ���j}�mkkbkkd i��}}i�~�|��i�d j�iml�im~bkkd ����������< ii�l}~�l~�b~�d kb|kdefgh ik}~ l}kjubvwxyz{x }d |d �kb~d |�kb~d i�jkkd jjj��kkd id v{wg�h���� u�y }d imkbkkd ��jjkd i�i�l�kkkbkkd i��}}}jl�|mkd lil��}kbkkd i�~�j�}}kbkkd i�~�j�}}kbkkd kbk}d£¤¥¦§¤̈©ªªª«ª¬ªªª®̄¦°¤±²³́
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X���bcdef ghijk iigkkjlbmnopmqlrst uv jwbiv jwbiv jxyxxxv iyxujyxxxv iv lz{|}~ lz{ uv ihkbxxv �yggxv iyw�hy�xxbxxv w�w ghyihuv iywuxykx�bxxv uywwjykx�bxxv uywwjykx�bxxv xbxuvbcdef �wku�lbmnopmqlrst jv �v hjygxxv �v iv �p�p��pe��lz{ jv iy�i�bxxv �yjxxv ijyukwyixxbxxv ii�iuiyghiykhuv iiyk�uywx�bxxv iiyk�uywx�bxxv iiyk�uywx�bxxv xbjxvb �v �v �v �v �v �v �vbcdef jw�g� kiwjwlbmnopmqlrst uv uwbgv uwbgv iuyxxxv uhwyxxxv iv ��pe|}~ lz{ uv �wbxxv ky�gxv gk�yxxxbxxv iw�i�ixuyxkxv wkwyhwxbxxv �g�yhwxbxxv �g�yhwxbxxv xbxuvb �v �vbcdef iuuxw uihh�lbmnopmqlrst uv gxbuv gxbuv iuyxxxv kxuywxxv iv ��peqfr�t~ lz{ uv hkbxxv kyggxv ku�y�xxbxxv ��� gxyjxwv g��ywhkbxxv iyi�xy�hkbxxv iyi�xy�hkbxxv xbxuvb �v �vbcdef kwgq��p��~� jv �v �v iv lz{|}~ lz{ jv k�bxxv ��J��< �yggxv gijywxxbxxv ik�uuiiuyhw�v wxxywgubxxv �������< wxxywgubxxv xbjxvb �v �v uv lz{|}~ lz{ uv k�bxxv ��J��< �yggxv gijywxxbxxv ik�uuiiuyhw�v wxxywgubxxv �������< wxxywgubxxv xbxuvb �v �v �v �v �v �v �vbcdef u�hgw whhuulbmnopmqlrst uv ujb�v ujb�v igyxxxv jg�yxxxv iv ��pe|}~ lz{ uv ixwbxxv ky�gxv �xuyxxxbxxv iw�i� gywkxv khkygwxbxxv iyxgjygwxbxxv iyxgjygwxbxxv xbxuvb �v �vbcdef gxkkh hwwu�lbmnopmqlrst uv iv jgbxv wjgbxv igyxxxv kygugyxxxv iv ��peqfr�t~ lz{ uv �xbxxv ky�gxv w�uygxxbxxv iu�iw kkyigxv wxkyjgxbxxv kyhjiyjgxbxxv kyhjiyjgxbxxv �vb �v �vbcdef iihxk uikjhlbmnopmqlrst uv gkb�v gkb�v uxyxxxv iyijkyxxxv iv ��peqfr�t~ lz{ uv kkbgxv kyggxv wjgyg�gbxxv ik�uu hgy�u�v jjhy�w�bgxv iyw�gy�w�bgxv iyw�gy�w�bgxv xbxuvb �v �vbcdef ujju� jh�uklbmnopmqlrst uv iubiv iubiv iuyxxxv iwgyuxxv iv lz{|}~ lz{ uv hkbxxv �yggxv �uwy�xxbxxv ik�uuighywgkv gkgyjwwbxxv �ixygwwbxxv �ixygwwbxxv xbxuvb �v �vbcdef �xwk ijwhulbmnopmqlrst uv wkbkv wkbkv igyxxxv khhyxxxv �v �v �v khhyxxxbxxv khhyxxxbxxv xbjxvb �v �vcdef ju�k igwjhlb�p�{��� wv wwbjv wwbjv ixyxxxv wwjyxxxv �v �v �v wwjyxxxbxxv wwjyxxxbxxv xbjxvcdef ju�g igwj�lb�p�{��� wv wwbjv wwbjv ixyxxxv wwjyxxxv �v �v �v wwjyxxxbxxv wwjyxxxbxxv xbjxvb �v �vbcdef j�khg k�h�ilbmnopmqlrst uv ugb�v ugb�v iuyxxxv jx�ywxxv iv ��pe|}~ lz{ uv �xbxxv ky�gxv gwxyxxxbxxv ik�uuii�y�xxv wuiyuxxbxxv �uhykxxbxxv �uhykxxbxxv �vb �v �v ������������������� �¡�¢£¤�
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X���bcdef ghii ijkilblmnf io kpbqo kpbqo iprpppo gripsrpppo go tunevfwxyz l{| io iiqbppo krhhpo grqk}rippbppo gk~ii�iir}sqo grgqqrqgkbppo ir�hirqgkbppo ir�hirqgkbppo �ob �o �obcdef ipqp �k}ilb���n�vlw�y io go skbho gskbho girpppo iri�srpppo �o �o �o iri�srpppbppo iri�srpppbppo pb�pob �o �obcdef gg�sp h�s�slbtn�|�u� io hjb�o hjb�o srpppo q}qrqppo go tunevfwxyz l{| io spbppo krhhpo hiqrpppbppo q~q iprjkpo hp�rpqpbppo j}}rqqpbppo j}}rqqpbppo �obcdef ggjqk h}pgplbtn�|�u� io �}bio �}bio srpppo ij}rkppo go tunevfwxyz l{| io iqbppo krhhpo gh}rippbppo q~q krisso ghprjgibppo qqsrhgibppo qqsrhgibppo pbpiobcdef �gpkp hqhkhlb���n�vlw�y �o gqbko gqbko iprpppo ijirpppo go l{|��z l{| �o hkbppo ��J��< }rhhpo qiirsppbppo gk~ii j�rpgko �ijr}sqbppo �������< �jqrk}ibsjo pb�pob �o �o io l{|��z l{| io gjkbppo ��J��< }rhhpo grq}jrsppbppo gk~ii�ihrhhko grghqriqqbppo ���������< gr�sgr�hhbggo pbpiobcdef ��s�� hjpjilb���n�vlw�y �o gqbko gqbko iprpppo ijirpppo go l{|��z l{| �o qpbppo ��J��< }rhhpo �pirpppbppo gk~ii kkrqqpo i�hrhkpbppo �������< isgrjpjbigo pb�pob �o �o io l{|��z l{| io igibppo ��J��< }rhhpo grkpprkppbppo gk~ii�hirg�io griqsrqksbppo ���������< grqjqrggsb}jo pbpiob �o �o �o �o �o �o �obcdef g�s�i kkjphlbtn�|�u� io gqb�o gqb�o gprpppo gq�rpppo go tune��z l{| io �ibppo kr}hpo igkrpppbppo gk~ii q}rhipo gksrqspbppo �ggrqspbppo �ggrqspbppo pbpiob �o �ocdef hj�qq jqg}�lbtn�|�u� io ihbpo ihbpo gprpppo ihprpppo go tune��z l{| io qsbppo kr}hpo �iqrpppbppo h~h gkrippo �p}rsppbppo hh}rsppbppo hh}rsppbppo pbpiob �o �ocdef kpgip ggj�}slb���n�vlw�y qo qqb}o qqb}o girpppo h�krqppo �o �o �o h�krqppbppo h�krqppbppo pb�pocdef kpg}k ggj�g�lb���n�vlw�y qo �pbpo �pbpo girpppo �kprpppo �o �o �o �kprpppbppo �kprpppbppo pb�pocdef qkqk� shpg�lb���n�vlw�y io ipbqo ipbqo girpppo iqqrsppo go tunevfwxyz l{| io qibppo krhhpo i}hrgppbppo gq~gs qjrhgso iihrhsibppo q}pr�sibppo q}pr�sibppo �obcdef qkqhk shpiplb���n�vlw�y io sbso sbso girpppo gphrkppo go ������db l{| �o �o �o gphrkppbppo gphrkppbppo �ob �o �o �o �o �o �o �obeb�b� kk siqlb���n�vlw�y qo qsbpo qsbpo srpppo �sqrpppo �o �o �o �sqrpppbppo �sqrpppbppo pb�pob �o �obcdef i�}ks qgp�glb���n�vlw�y io ipb�o ipb�o girpppo iq�rkppo go tune��z l{| io gkibppo kr}hpo grpj�rhppbppo gk~iiiqprh}po shirj�pbppo grpjkrh�pbppo grpjkrh�pbppo pbpiob �o �ocdef qspih s}kp}lb���n�vlw�y io jpbho jpbho ghrpppo gr�h}rhppo go tunevfwxyz l{| io gikbppo krhhpo sihr�ppbppo gi~gqgghrhqio }pjr}hsbppo irpk}rihsbppo irpk}rihsbppo �o������� ¡¡¡¢¡£¡¡¡¤¥¦�§�̈©ª«
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X���bcde fghif jfiklmnopqrosmtuv wx lnyx lnyx iyzhhhx iiwzyhhx ix {|}~o�cn m�� �x �x �x iiwzyhhnhhx iiwzyhhnhhx �xn �x �x �x �x �x �x �xnbcde kwfgk ylkh�mnopqrosmtuv wx wfnfx wfnfx khzhhhx lkwzhhhx ix m����� m�� wx ihhnhhx lzyyhx lyyzhhhnhhx y�y klzlyhx lilzwyhnhhx izff�zwyhnhhx izff�zwyhnhhx hnhwxn �x �xnbcde wjfwf f�ijgmnopqrosmtuv wx wwngx wwngx iyzhhhx kk�zhhhx ix ��rdset�v� m�� wx ihhnhhx gzyyhx gyyzhhhnhhx ii�iw ljzghhx ylgzfhhnhhx �iyzfhhnhhx �iyzfhhnhhx hnhwxn �x �xbcde wffyg wffygmnopqrosmtuv wx ijnix ijnix jzhhhx iffzjhhx ix m����� m�� wx iiwnhhx lzyyhx jfyzghhnhhx ig�wwijgzhkwx gy�zygjnhhx jhfzkgjnhhx jhfzkgjnhhx hnhwxn �x �xnbcde iihjk yillwmn�r����� wx ix yknjx iyknjx iyzhhhx wzkhlzhhhx ix ��rdset�v� m�� wx �gnhhx gzyyhx gwjzjhhnhhx ig�wwikjzkkgx f�hzfgfnhhx wzl�lzfgfnhhx wzl�lzfgfnhhx �xnbcde ijiil kii�kmnopqrosmtuv wx kx glnjx kglnjx ihzhhhx kzgljzhhhx �x �x �x kzgljzhhhnhhx kzgljzhhhnhhx hnkhxn �x �x �x �x �x �x �xbcde wgwwg ffjfimnopqrosmtuv wx whnfx whnfx lzyhhx iykzhhhx s��d�r� �x �x �x iykzhhhnhhx iykzhhhnhhx hnhwxbcde wgwwl ffjfwmnopqrosmtuv wx wx ylnfx wylnfx lzyhhx iz�khzyhhx s��d�r� �x �x �x iz�khzyhhnhhx iz�khzyhhnhhx hnhwxnbcde wh�lk yhjgjmnopqrosmtuv kx winhx winhx iyzhhhx kiyzhhhx ix m����� m�� kx igjnhhx lzyyhx izwgjzfhhnhhx ig�wwwl�zhfjx �j�zkywnhhx izkhfzkywnhhx izkhfzkywnhhx hnkhxnbcde kyy� wj�jjmnopqrosmtuv wx wx w�ngx ww�ngx igzyhhx kzljjzfhhx ix {�����d{�r m�� kx wfhnhhx yzghhx izkffzhhhnhhx l�l �fzhjhx izwf�z�whnhhx yzhkjzkwhnhhx yzhkjzkwhnhhx hnkhx�o}s��dkhhm|onbcde ijlgj kiyjgmnopqrosmtuv wx ygnwx ygnwx ihzhhhx ygwzhhhx ix ��rdset�v� m�� wx jynjhx gzyyhx ygiz��hnhhx ig�wwiwkzgkjx fkjzkywnwhx izhhhzkywnwhx izhhhzkywnwhx �xn �x �x �x �x �x �x �xnbcde ihik ilhhmnopqrosmtuv fx kx gynwx kgynwx fzhhhx izfghzjhhx �x �x �x izfghzjhhnhhx izfghzjhhnhhx hnkhxn �x �xnbcde k�g�� lhkhjmnopqrosmtuv wx whn�x whn�x iwzhhhx wyhzjhhx ix ��rd��� m�� wx fhnhhx gzlyhx wlhzhhhnhhx ig�ww y�zfhhx wihzghhnhhx fgizfhhnhhx fgizfhhnhhx hnhwxnbcde wgfgw fyijfmnopqrosmtuv wx whnfx whnfx iyzhhhx khgzhhhx ix ��rd��� m�� wx iywnhhx gzlyhx izhwgzhhhnhhx if�ijijfzgjhx jfizkwhnhhx iziflzkwhnhhx iziflzkwhnhhx hnhwxbcde ghj�� iwijf�mnopqrosmtuv fx yynjx yynjx ihzhhhx yyjzhhhx �x �x �x yyjzhhhnhhx yyjzhhhnhhx hnkhxn �x �x �x �x �x �x �x�x ������������������ ¡�¢�£¤¥¦
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X���b cd cd cd cd cd cd cdcdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ijklm nlolpqbrsturvqwxy od olbld olbld kzllld ijlzllld id {|ug}~� q�� od iijblld jznnld mn�zkllblld in�oliniz�jld jlmzk�lblld mjmzk�lblld mjmzk�lblld cdbefgh ol�no pnnjiqbrsturvqwxy od ijbid ijbid inzllld o�iznlld id {|ug}~� q�� od jlbkld jznnld p�kzo�lblld ij�oo kmzjipd pilzjombold nnoziombold nnoziombold cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh �j�o olijkqb{u���|� pd ��bkd ��bkd jzllld ojkzklld cd cd cd ojkzkllblld ojkzkllblld lbpldb cd cd cd cd cd cd cdbefgh njij onkolqb{u���|� id �lbmd �lbmd kzllld ponzjlld cd cd cd ponzjllblld ponzjllblld cdb cd cd cd cd cd cd cdbefgh iiimj noom�qb{u���|� pd pnbod pnbod plzllld izlnjzllld id {|ugvhw�y� q�� od �lblld ��J��< jznnld ojozlllblld ij�oo nmzj�ld ol�zpjlblld �������< nnjzpjlblld lbpldb cd cd od {|ugvhw�y� q�� od klblld ��J��< jznnld no�zlllblld ij�ooiinzokld �lkzmolblld ���������< iziiozmolblld cdb cd cd cd cd cd cd cdefgh jo�om ion�jnqbrsturvqwxy pd oobod oobod plzllld jjjzllld id q��}~� q�� pd �lblld ��J��< mznnld plozlllblld o�o jzl�ld o�nz�jlblld �������< jokz�jlblld lbpldb cd cd od q��}~� q�� od �lblld ��J��< mznnld plozlllblld o�o jzl�ld o�nz�jlblld �������< jokz�jlblld lblodb cd cd cd cd cd cd cdbefgh ��kn� �ip�lqbrsturvqwxy od oibld oibld ilzllld oilzllld id q��}~���xg q�� od �lblld mznnld plozlllblld ij�oo jjz��ld opnznjlblld �������J��< opnznjlblld lbpldb cd cd cd cd cd cd cdbefgh �oii im�p�qbq�uh od inb�d inb�d plzllld �jozllld id q��}~� q�� od iklblld mznnld izpn�zlllblld ij�ooo�kz�kld izljlzlolblld iznoozlolblld iznoozlolblld lblodb cd cd cd cd cd cd cd������������������ ¡�¢�£¤¥¦


