
หน้า  1

แบบ ภ.ด.ส. 3

1 ส.ป.ก. 4-01 3214 8 0 6 1 1 20 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 18/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 136.00 0 136 0 0 15 0

2 ส.ป.ก. 4-01 259 9 0 6 1 1 29 428.00 101.00 0.00 0.00 0.00 2 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 171.00 0 171 0 0 20 โรงเก็บของ

3 ส.ป.ก. 4-01 4377 25 0 6 1 1 4 431.00 73.00 0.00 0.00 0.00 3 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 20 0

4 ส.ป.ก. 4-01 4049 12 0 6 10 0 24 3,922.50 101.50 0.00 0.00 0.00 4 18/4 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 195.00 0 195 0 0 25 0

5 ส.ป.ก. 4-01 260 19 0 6 21 3 46 8,676.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 130.00 0 130 0 0 25 0

6 โฉนด 5146 17 2605 6 15 3 58 5,849.80 340.00 168.00 0.00 0.00 5 0 528 โรงเล้ียงสัตว์ ตึก ช้ันเดียว 0 275.00 275 0 0 0 15 เล้ียงหมู

7 โฉนด 78461 70 3120 6 6 3 3 2,446.75 220.25 36.00 0.00 0.00 6 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 1 0

8 โฉนด 67420 22 2833 6 10 3 84 4,279.25 104.75 0.00 0.00 0.00 7 18/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 306.00 0 306 0 0 30 0

9 โฉนด 69537 23 2834 6 11 1 67 3,947.00 116.00 504.00 0.00 0.00 8 242 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 255.00 0 255 0 0 21 0

10 โฉนด 78460 69 3119 6 3 3 46 1,483.62 62.38 0.00 0.00 0.00 9 111 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 256.00 0 256 0 0 25 0

11 โฉนด 71854 32 2907 6 2 0 53 781.50 71.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 256.00 0 256 0 0 25 0

12 โฉนด 71854 32 2907 6 2 0 51 792.25 58.75 0.00 0.00 0.00 10 111 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 560.00 0 560 0 0 30 ท่ีอยู่อาศัย/เก็บของ

13 โฉนด 71855 33 2908 6 2 0 50 821.25 28.75 0.00 0.00 0.00 11 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 672.00 0 0 672 0 20 ร้านค้า

14 โฉนด 71856 38 2909 6 2 0 48 809.25 38.75 0.00 0.00 0.00 12 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 15 0

15 โฉนด 71858 40 2911 6 2 0 46 846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 14/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 546.00 0 546 0 0 27 0

16 โฉนด 71859 41 2912 6 2 0 44 844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 135.00 0 135 0 0 53 0

17 โฉนด 71860 42 2913 6 2 0 42 842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 90.00 0 90 0 0 53 0

18 โฉนด 69594 20 2823 6 2 0 41 779.75 61.25 0.00 0.00 0.00 15 240 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 144.00 0 144 0 0 38 0

19 โฉนด 69595 21 2824 6 0 2 23 199.35 23.75 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 144.00 0 144 0 0 38 0

20 โฉนด 70880 30 2898 6 6 2 4 2,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 32.00 0 32 0 0 18 0

21 โฉนด 66507 76 3216 6 0 2 52 251.90 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 3 0

22 โฉนด 66506 75 3215 6 0 2 32 143.30 89.00 0.00 0.00 0.00 18 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 128.00 128 0 0 0 4 โรงเพาะเห็ด

23 โฉนด 66505 74 3214 6 0 2 42 241.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 240/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 280.00 0 280 0 0 30 0

24 โฉนด 66504 73 3213 6 0 2 41 241.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 84.00 0 84 0 0 5 0

25 โฉนด 66503 72 3212 6 0 2 66 224.85 23.75 17.50 0.00 0.00 21 14/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 149.50 0 150 0 0 5 0

26 โฉนด 66502 71 3211 6 0 1 87 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 10/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 156.00 0 156 0 0 33 0

27 โฉนด 56919 19 2607 6 4 3 30 1,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 30.00 0 30 0 0 33 0

28 โฉนด 56918 18 2606 6 15 1 64 6,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 10/13 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 210.00 0 210 0 0 30 0

29 โฉนด 71164 37 2920 6 0 2 44 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 10/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 30 0
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30 โฉนด 69264 178 2864 6 9 0 13 3,567.75 45.25 0.00 0.00 0.00 26 10/7 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 130.00 0 130 0 0 20 0

31 โฉนด 69265 179 2865 6 9 1 51 3,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 25.00 25 0 0 0 2 ท่ีน่ังพัก

32 โฉนด 69266 180 2866 6 7 2 56 2,951.00 105.00 0.00 0.00 0.00 28 0 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 49.00 49 0 0 0 30 โรงเก็บของ

33 โฉนด 69267 181 2867 6 3 1 87 1,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 10/8 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 220.00 0 220 0 0 23 0

34 โฉนด 69268 182 2868 6 2 2 49 1,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0 300  ห้องแถว ตึก ช้ันเดียว 0 70.00 0 70 0 0 15 บ้านรอง

35 โฉนด 69269 183 2869 6 2 3 16 1,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 144 0 0 0 6 โรงเพาะเห็ด

36 โฉนด 80548 224 3260 6 11 1 100 4,544.60 55.00 0.00 0.00 0.00 32 10 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 221.00 0 221 0 0 40 0

37 โฉนด 81737 229 3279 6 10 3 30 4,234.80 95.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 221.00 0 221 0 0 40 0

38 โฉนด 80661 225 3261 6 1 2 57 657.30 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 35.00 0 35 0 0 40 โรงเก็บของ

39 ส.ป.ก. 4-01 228 1 0 6 5 3 64 2,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 10/12 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 70.00 0 70 0 0 4 0

40 ส.ป.ก. 4-01 242 2 0 6 8 1 64 3,261.25 102.75 0.00 0.00 0.00 35 5/13 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 81.00 0 81 0 0 3 0

41 ส.ป.ก. 4-01 248 3 0 6 3 1 74 1,337.75 36.25 0.00 0.00 0.00 36 5/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 320.00 0 320 0 0 25 0

42 ส.ป.ก. 4-01 250 4 0 6 7 2 8 2,897.50 110.50 0.00 0.00 0.00 37 50/3 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 120.00 0 120 0 0 32 0

43 ส.ป.ก. 4-01 229 5 0 6 9 1 82 3,557.50 224.50 0.00 0.00 0.00 38 6/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 237.00 0 237 0 0 30 0

44 ส.ป.ก. 4-01 237 6 0 6 1 3 43 698.25 44.75 0.00 0.00 0.00 39 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 45.00 0 45 0 0 2 เก็บของ

45 ส.ป.ก. 4-01 238 7 0 6 1 0 24 385.25 38.75 0.00 0.00 0.00 40 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 171.00 0 171 0 0 20 0

46 ส.ป.ก. 4-01 230 8 0 6 1 0 27 427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 140.00 0 140 0 0 10 0

47 ส.ป.ก. 4-01 257 9 0 6 1 0 24 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 19 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 120.00 0 120 0 0 20 0

48 ส.ป.ก. 4-01 254 10 0 6 1 0 91 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 140 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 342.00 0 342 0 0 40 0

49 ส.ป.ก. 4-01 231 11 0 6 1 1 52 507.25 44.75 0.00 0.00 0.00 44 111/1 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 336.00 0 336 0 0 7 0

50 ส.ป.ก. 4-01 233 16 0 6 1 2 67 667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 336.00 0 336 0 0 7 0

51 ส.ป.ก. 4-01 259 15 0 6 2 0 32 832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 187.00 0 187 0 0 6 0

52 ส.ป.ก. 4-01 244 14 0 6 1 0 18 379.25 38.75 0.00 0.00 0.00 46 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 198.00 0 198 0 0 1 โรงเก็บของ

53 ส.ป.ก. 4-01 232 13 0 6 1 0 62 420.00 42.00 0.00 0.00 0.00 47 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 64 0 0 0 1 บ่อเก็บน้ า

54 ส.ป.ก. 4-01 253 12 0 6 0 3 96 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 77.00 0 77 0 0 1 บ้านพักคนงาน

55 ส.ป.ก. 4-01 255 18 0 6 4 3 83 1,920.75 62.25 0.00 0.00 0.00 49 73.4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 154.00 0 154 0 0 10 0

56 ส.ป.ก. 4-01 245 19 0 6 4 3 90 1,920.00 70.00 0.00 0.00 0.00 50 73/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 130.00 0 130 0 0 10 บ้านรอง

57 ส.ป.ก. 4-01 249 20 0 6 4 3 90 1,855.50 134.50 0.00 0.00 0.00 51 73 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 154.00 0 154 0 0 50 0

58 ส.ป.ก. 4-01 263 21 0 6 13 2 66 5,445.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 154.00 0 154 0 0 50 0
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59 ส.ป.ก. 4-01 243 22 0 6 21 3 19 8,517.00 202.00 0.00 0.00 0.00 52 73/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 130.00 0 130 0 0 15 0

60 ส.ป.ก. 4-01 3833 25 0 6 7 3 6 3,040.75 65.25 0.00 0.00 0.00 53 73/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 8 0

61 ส.ป.ก. 4-01 3331 26 0 6 9 3 23 3,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 52/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 224.00 0 224 0 0 22 0

62 ส.ป.ก. 4-01 3202 2 0 6 5 2 78 2,176.50 101.50 0.00 0.00 0.00 55 52/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 255.00 0 255 0 0 30 0

63 ส.ป.ก. 4-01 3204 3 0 6 5 2 69 2,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 52/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 312.00 0 312 0 0 37 0

64 ส.ป.ก. 4-01 3256 4 0 6 5 0 52 1,923.00 129.00 0.00 0.00 0.00 57 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 126.00 0 126 0 0 2 โรงจอดรถ

65 ส.ป.ก. 4-01 3253 5 0 6 6 2 73 2,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 84.00 0 84 0 0 30 บ้านพักคนงาน

66 ส.ป.ก. 4-01 3168 6 0 6 4 2 78 1,734.75 143.25 0.00 0.00 0.00 59 194 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 375.00 0 375 0 0 38 0

67 ส.ป.ก. 4-01 3201 2 0 6 8 2 74 3,380.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 375.00 0 375 0 0 38 0

68 ส.ป.ก. 4-01 3258 3 0 6 6 2 80 2,552.00 128.00 0.00 0.00 0.00 60 0 504 โรงจอดรถ ไม้ ช้ันเดียว 0 99.00 0 99 0 0 38 0

69 ส.ป.ก. 4-01 3210 5 0 6 11 0 33 4,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 38 บ้านพักคนงาน

70 ส.ป.ก. 4-01 3190 6 0 6 11 3 91 4,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 38 เก็บของ

71 ส.ป.ก. 4-01 3795 8 0 6 10 0 83 4,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 0 528 โรงเล้ียงสัตว์ ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 144 0 0 0 38 เล้ียงหมู

72 ส.ป.ก. 4-01 3184 11 0 6 3 3 69 1,436.00 133.00 0.00 0.00 0.00 64 176 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 40 0

73 ส.ป.ก. 4-01 3167 4 0 6 14 2 50 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 56.00 0 56 0 0 10 โรงเก็บของ

74 ส.ป.ก. 4-01 3169 7 0 6 13 3 96 5,517.50 78.50 0.00 0.00 0.00 66 151 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 306.00 0 306 0 0 25 0

75 ส.ป.ก. 4-01 3187 14 0 6 4 2 70 1,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 151/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 320.00 0 320 0 0 15 0

76 ส.ป.ก. 4-01 3268 13 0 6 4 2 56 1,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 10 จอดรถ,เก็บของ

77 ส.ป.ก. 4-01 3276 12 0 6 4 3 9 1,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 151/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 252.00 0 252 0 0 15 0

78 ส.ป.ก. 4-01 3213 11 0 6 3 0 0 1,132.50 67.50 0.00 0.00 0.00 70 0 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 81.00 0 81 0 0 17 เก็บของ

79 ส.ป.ก. 4-01 3263 23 0 6 4 0 49 1,572.50 76.50 0.00 0.00 0.00 71 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 140.00 0 140 0 0 10 0

80 ส.ป.ก. 4-01 3252 24 0 6 1 2 22 622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 21 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 221.00 0 221 0 0 15 0

81 ส.ป.ก. 4-01 3179 25 0 6 1 1 25 448.75 58.25 18.00 0.00 0.00 73 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 55.00 0 55 0 0 12 เก็บของ

82 ส.ป.ก. 4-01 3215 26 0 6 6 1 43 2,418.50 124.50 0.00 0.00 0.00 74 21/3 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 288.00 0 288 0 0 17 0

83 ส.ป.ก. 4-01 3182 11 0 6 3 1 77 1,310.25 66.75 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 288.00 0 288 0 0 17 0

84 ส.ป.ก. 4-01 4668 12 0 6 3 2 44 1,383.25 60.75 0.00 0.00 0.00 75 0 523  ห้องน้ ารวม ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 0 64 0 0 17 ห้องน้ า/เก็บของ

85 ส.ป.ก. 4-01 3216 29 0 6 2 3 44 1,062.00 82.00 0.00 0.00 0.00 76 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 60.00 0 60 0 0 17 0

86 ส.ป.ก. 4-01 3270 32 0 6 4 2 43 1,806.75 36.25 0.00 0.00 0.00 77 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 81.00 81 0 0 0 19 เก็บของ

87 ส.ป.ก. 4-01 227 2 0 6 1 3 83 783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 23/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 238.00 0 238 0 0 20 0
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88 ส.ป.ก. 4-01 264 8 0 6 8 2 14 3,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 0 504 โรงจอดรถ ไม้ ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 10 เก็บของ

89 ส.ป.ก. 4-01 252 7 0 6 5 0 32 2,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 23/4 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 154.00 0 154 0 0 8 0

90 ส.ป.ก. 4-01 235 4 0 6 3 3 60 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 32/3 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 209.00 0 209 0 0 34 0

91 ส.ป.ก. 4-01 3224 10 0 6 11 0 32 4,330.25 101.75 0.00 0.00 0.00 82 0 504 โรงจอดรถ ไม้ ช้ันเดียว 0 24.00 0 24 0 0 34 เก็บของ

92 ส.ป.ก. 4-01 3228 12 0 6 9 3 11 3,856.75 54.25 0.00 0.00 0.00 83 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 56.00 0 56 0 0 30 บ้านพักคนงาน

93 ส.ป.ก. 4-01 262 3 0 6 16 3 41 6,666.00 75.00 0.00 0.00 0.00 84 29 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 170.00 0 170 0 0 45 0

94 ส.ป.ก. 4-01 236 2 0 6 38 3 21 15,349.00 172.00 0.00 0.00 0.00 85 32/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 182.00 0 182 0 0 33 0

95 ส.ป.ก. 4-01 258 1 0 6 12 1 71 4,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 99.00 0 99 0 0 3 0

96 ส.ป.ก. 4-01 239 3 0 6 15 2 83 6,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 75 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 208.00 0 208 0 0 48 อาศัย/ร้านค้า

97 ส.ป.ก. 4-01 3239 1 0 6 11 0 53 4,374.50 78.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 72.00 0 0 72 0 1 0

98 ส.ป.ก. 4-01 3274 13 0 6 8 0 87 3,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 180 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 35 0

99 ส.ป.ก. 4-01 3271 14 0 6 8 0 58 3,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 0 504 โรงจอดรถ ไม้ ช้ันเดียว 0 50.00 0 50 0 0 5 0

100 ส.ป.ก. 4-01 3272 15 0 6 14 0 29 5,595.75 33.25 0.00 0.00 0.00 90 180/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 255.00 0 255 0 0 10 0

101 ส.ป.ก. 4-01 3209 3 0 6 8 3 88 3,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 179/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 242.00 0 242 0 0 15 0

102 ส.ป.ก. 4-01 3186 5 0 6 22 2 33 8,974.25 58.75 0.00 0.00 0.00 92 179 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 35 0

103 ส.ป.ก. 4-01 3183 15 0 6 4 3 55 1,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 181 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 30 0

104 ส.ป.ก. 4-01 3797 21 0 6 8 2 72 3,424.00 48.00 0.00 0.00 0.00 94 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 130.00 0 130 0 0 10 0

105 ส.ป.ก. 4-01 4376 22 0 6 0 1 13 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 95 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 30.00 0 30 0 0 5 เก็บของ

106 ส.ป.ก. 4-01 3832 33 0 6 0 1 51 0.00 0.00 0.00 0.00 151.00 96 31/1 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 120.00 0 120 0 0 11 0

107 ส.ป.ก. 4-01 3794 20 0 6 0 0 57 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 120.00 0 120 0 0 11 0

108 ส.ป.ก. 4-01 4032 19 0 6 0 0 51 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 97 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 72.00 72 0 0 0 40 เก็บของ

109 ส.ป.ก. 4-01 3796 18 0 6 0 0 52 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 98 24 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 304.00 0 304 0 0 35 0

110 ส.ป.ก. 4-01 3265 17 0 6 0 1 20 56.25 63.75 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 304.00 0 304 0 0 35 0

111 ส.ป.ก. 4-01 4031 16 0 6 0 0 49 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 99 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 12.00 0 12 0 0 10 0

112 ส.ป.ก. 4-01 3205 4 0 6 0 3 36 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 12.00 0 12 0 0 10 0

113 ส.ป.ก. 4-01 3173 1 0 6 7 3 32 3,095.50 36.50 0.00 0.00 0.00 101 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 10 0

114 ส.ป.ก. 4-01 3259 2 0 6 8 1 15 3,287.75 27.25 0.00 0.00 0.00 102 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 192.00 0 192 0 0 4 0

115 ส.ป.ก. 4-01 3211 3 0 6 19 0 63 7,569.95 93.05 0.00 0.00 0.00 103 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 154.00 0 154 0 0 4 0

116 ส.ป.ก. 4-01 3206 5 0 6 19 2 92 7,775.50 116.50 0.00 0.00 0.00 104 231 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 34 0
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117 ส.ป.ก. 4-01 3240 7 0 6 2 3 99 1,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 39 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 221.00 0 221 0 0 40 0

118 ส.ป.ก. 4-01 3242 11 0 6 15 1 96 6,000.75 195.25 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 221.00 0 221 0 0 40 0

119 ส.ป.ก. 4-01 3219 10 0 6 15 0 19 5,992.75 26.25 0.00 0.00 0.00 106 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 208.00 0 208 0 0 20 0

120 ส.ป.ก. 4-01 3199 14 0 6 5 0 44 1,973.25 70.75 0.00 0.00 0.00 107 0 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 50 บ้านคนงาน

121 ส.ป.ก. 4-01 3188 12 0 6 15 2 42 6,126.25 115.75 0.00 0.00 0.00 108 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 56.00 0 56 0 0 30 เก็บของ

122 ส.ป.ก. 4-01 3170 25 0 6 2 3 66 1,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 70.00 0 70 0 0 20 เก็บของ

123 ส.ป.ก. 4-01 3191 24 0 6 8 3 42 3,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 88.00 88 0 0 0 10 เก็บของ

124 ส.ป.ก. 4-01 3189 23 0 6 5 2 30 2,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111 159 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 126.00 0 126 0 0 45 0

125 ส.ป.ก. 4-01 3273 22 0 6 5 3 9 2,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 1 0

126 ส.ป.ก. 4-01 3243 21 0 6 13 1 39 5,285.50 53.50 0.00 0.00 0.00 113 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 10 เก็บของ

127 ส.ป.ก. 4-01 3222 14 0 6 17 0 48 6,770.75 77.25 0.00 0.00 0.00 114 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 10 บ้านคนงาน

128 ส.ป.ก. 4-01 3230 16 0 6 11 2 73 4,625.50 47.50 0.00 0.00 0.00 115 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 64 0 0 0 10 เก็บของ

129 ส.ป.ก. 4-01 3257 17 0 6 0 3 88 218.75 169.25 0.00 0.00 0.00 116 97 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 135.00 0 135 0 0 50 0

130 ส.ป.ก. 4-01 3177 18 0 6 10 3 21 4,219.75 101.25 0.00 0.00 0.00 117 168 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 45 0

131 ส.ป.ก. 4-01 3226 19 0 6 17 0 66 6,553.00 193.00 120.00 0.00 0.00 118 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 5 ครัว

132 ส.ป.ก. 4-01 3225 20 0 6 23 0 3 9,038.00 165.00 0.00 0.00 0.00 119 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 55.00 0 55 0 0 5 เก็บของ

133 ส.ป.ก. 4-01 3200 28 0 6 9 3 80 3,742.75 237.25 0.00 0.00 0.00 120 168/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 208.00 0 208 0 0 22 0

134 ส.ป.ก. 4-01 3244 27 0 6 14 2 23 5,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121 35/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 171.00 0 171 0 0 20 0

135 ส.ป.ก. 4-01 3223 32 0 6 1 1 50 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 199/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 20 0

136 ส.ป.ก. 4-01 3185 31 0 6 6 0 36 2,347.25 88.75 0.00 0.00 0.00 123 36 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 16 0

137 ส.ป.ก. 4-01 3249 1 0 6 6 2 30 2,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 50.00 0 50 0 0 16 0

138 ส.ป.ก. 4-01 3237 2 0 6 1 3 27 668.25 54.75 4.00 0.00 0.00 125 168/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 153.00 0 153 0 0 20 0

139 ส.ป.ก. 4-01 3196 11 0 6 2 0 0 737.75 62.25 0.00 0.00 0.00 126 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 121.00 0 121 0 0 1 บ้านพักคนงาน

140 ส.ป.ก. 4-01 3231 6 0 6 12 1 59 4,767.25 191.75 0.00 0.00 0.00 127 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 84.00 0 84 0 0 6 บ้านพักคนงาน

141 ส.ป.ก. 4-01 3269 12 0 6 2 0 0 682.50 117.50 0.00 0.00 0.00 128 16 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 114.70 0 115 0 0 39 0

142 ส.ป.ก. 4-01 3220 7 0 6 18 2 17 7,377.25 39.75 0.00 0.00 0.00 129 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 157.50 0 158 0 0 25 0

143 ส.ป.ก. 4-01 3207 8 0 6 15 0 46 5,888.75 157.25 0.00 0.00 0.00 130 39/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 168.00 0 168 0 0 43 0

144 ส.ป.ก. 4-01 3175 9 0 6 8 1 19 3,230.25 88.75 0.00 0.00 0.00 131 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 168.00 0 168 0 0 20 0

145 ส.ป.ก. 4-01 3174 10 0 6 0 1 13 61.75 51.25 0.00 0.00 0.00 132 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 30.00 0 30 0 0 30 เก็บของ
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146 ส.ป.ก. 4-01 3260 1 0 6 3 2 61 1,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 35/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 450.00 0 450 0 0 15 0

147 ส.ป.ก. 4-01 3180 2 0 6 3 1 7 1,273.25 33.75 0.00 0.00 0.00 134 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 168.00 0 168 0 0 2 0

148 ส.ป.ก. 4-01 3248 3 0 6 3 0 34 1,192.00 42.00 0.00 0.00 0.00 135 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 63.00 0 63 0 0 10 บ้านคนงาน

149 ส.ป.ก. 4-01 3261 4 0 6 3 0 61 1,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 63.00 63 0 0 0 1 เก็บของ

150 ส.ป.ก. 4-01 3218 5 0 6 3 1 7 1,136.50 170.50 0.00 0.00 0.00 137 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 1 บ้านรอง

151 ส.ป.ก. 4-01 3203 6 0 6 8 0 39 3,133.50 105.50 0.00 0.00 0.00 138 190/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 204.00 0 204 0 0 30 0

152 ส.ป.ก. 4-01 3236 7 0 6 6 0 78 2,326.25 151.75 0.00 0.00 0.00 139 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 27 เก็บของ

153 ส.ป.ก. 4-01 3251 8 0 6 7 0 54 2,782.25 71.75 0.00 0.00 0.00 140 35 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 190.00 0 190 0 0 40 0

154 ส.ป.ก. 4-01 3568 11 0 6 12 3 89 5,127.25 61.75 0.00 0.00 0.00 141 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 88.00 0 88 0 0 10 เก็บของ

155 ส.ป.ก. 4-01 3255 12 0 6 5 1 9 2,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 126.00 0 126 0 0 5 บ้านรอง

156 ส.ป.ก. 4-01 3229 13 0 6 5 1 20 2,057.75 62.25 0.00 0.00 0.00 143 0 523  ห้องน้ ารวม ตึก ช้ันเดียว 0 9.00 0 9 0 0 15 0

157 ส.ป.ก. 4-01 3165 33 0 6 1 1 37 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 30.00 30 0 0 0 30 เก็บของ

158 ส.ป.ก. 4-01 3569 37 0 6 0 2 30 188.00 33.75 8.25 0.00 0.00 145 0 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 30 0

159 ส.ป.ก. 4-01 3235 36 0 6 1 0 14 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 81.00 0 81 0 0 2 เก็บของ

160 ส.ป.ก. 4-01 4374 37 0 6 2 3 87 917.00 270.00 0.00 0.00 0.00 147 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 140.00 0 140 0 0 40 บ้านรอง

148 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 5 0

149 132/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 165.00 0 165 0 0 10 0

150 132/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 342.00 0 342 0 0 24 0

151 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 170.00 0 170 0 0 4 เก็บของ

152 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 140.00 0 140 0 0 15 เก็บของ

153 202 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 380.00 0 380 0 0 20 0

154 37/1 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 408.00 0 408 0 0 40 0

0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 408.00 0 408 0 0 40 0

155 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 84.00 0 84 0 0 5 0

156 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 480.00 0 0 480 0 10 โรงท าขนม

157 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 255.00 0 255 0 0 10 เก็บของ

158 37/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 342.00 0 342 0 0 24 0

159 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 77.00 0 77 0 0 3 0

160 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 216.00 0 216 0 0 12 0
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161 37 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 30 0

162 37/6 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 2 0

163 36/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 240.00 0 240 0 0 5 0

164 37/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 132.00 0 132 0 0 10 0

165 37/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 156.00 0 156 0 0 10 0

166 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 1 0

167 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 224.00 224 0 0 0 30 เก็บของ

168 132/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 135.00 0 135 0 0 30 0

169 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 91.00 0 91 0 0 8 บ้านรอง

170 132/6 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 8 0

171 48/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 210.00 0 194 16 0 18 อาศัย/ร้าน

172 33/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 224.00 0 224 0 0 1 0

173 32 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 285.00 0 285 0 0 40 0

0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 285.00 0 285 0 0 40 0

174 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 20 0

175 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 25 เก็บของ

176 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 102.00 102 0 0 0 25 เล้ียงไก่

177 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 16 0

178 0 504 โรงจอดรถ ไม้ ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 5 ศาลา

179 32/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 242.00 0 242 0 0 12 0

180 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 112.00 0 112 0 0 12 0

181 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 91.00 0 91 0 0 7 0

182 17/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 99.00 0 99 0 0 25 0

183 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 35.00 0 35 0 0 10 เก็บของ

184 17/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 264.00 0 264 0 0 10 0

185 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 300.00 0 300 0 0 5 0

186 0 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 10 เก็บของ

187 30 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 330.00 0 330 0 0 45 0

188 0 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 7 บ้านรอง
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189 127/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 110.00 0 110 0 0 19 0

190 41/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 143.00 0 143 0 0 32 0

191 127 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 231.00 0 231 0 0 51 0

0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 231.00 0 231 0 0 51 0

192 0 504 โรงจอดรถ 0 ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 2 0

193 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 88.00 0 88 0 0 2 เก็บของ

194 127/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 189.00 0 189 0 0 15 0

195 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 84.00 0 84 0 0 15 0

196 95/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 276.00 0 276 0 0 16 0

197 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 1 0

198 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 49.00 0 49 0 0 5 เก็บของ

199 95 100  บ้านเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 2 ช้ัน ช้ันท่ี 1 414.00 0 414 0 0 51 0

0 0 0 0 ช้ันท่ี 2 414.00 0 414 0 0 51 0

200 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 60.00 0 60 0 0 4 0

201 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 3 บ้านคนงาน

202 95/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 165.00 0 165 0 0 15 0

203 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 42.00 0 42 0 0 2 บ้านคนงาน

204 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 55.00 0 55 0 0 15 เก็บของ

205 132/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 168.00 0 168 0 0 32 0

206 0 528 โรงเล้ียงสัตว์ ตึก ช้ันเดียว 0 169.00 169 0 0 0 20 เล้ียงไก่

207 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 54.00 0 54 0 0 20 เก็บของ

208 132/7 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 224.00 0 224 0 0 3 0

209 0 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 25.00 25 0 0 0 8 เก็บของ

210 204 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 110.00 0 110 0 0 15 0

211 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 33.00 0 0 33 0 15 ร้านค้า

212 0 528 โรงเล้ียงสัตว์ ไม้ ช้ันเดียว 0 48.00 48 0 0 0 5 เล้ียงไก่

213 0 504 โรงจอดรถ ตึก 0 0 70.00 0 0 70 0 4 ขายข้าว

214 234 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 200.00 0 200 0 0 35 0

215 0 504 โรงจอดรถ ตึก ช้ันเดียว 0 160.00 0 160 0 0 35 0
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หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง
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สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
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หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)
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หรือ
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(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร
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ส่ิงปลูกสร้าง
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ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)
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หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง
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หมายเหตุ
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ส่ิงปลูกสร้าง
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ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  25

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง
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หมายเหตุ
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(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ
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หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน
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(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์
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งาน



หน้า  29

แบบ ภ.ด.ส. 3
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ชน,ต าบล)
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อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  30

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  31

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  32

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  33

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  34

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  35

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  36

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  37

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  38

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  39

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  40

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  41

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  42

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  43

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  44

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  45

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  46

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  47

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  48

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  49

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  50

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  51

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  52

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  53

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  54

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  55

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  56

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  57

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  58

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  59

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  60

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  61

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  62

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  63

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  64

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  65

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  66

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  67

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  68

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  69

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  70

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  71

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  72

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  73

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  74

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  75

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  76

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  77

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  78

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  79

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  80

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  81

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  82

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  83

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  84

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  85

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  86

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  87

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  88

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  89

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  90

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  91

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  92

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  93

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  94

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  95

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  96

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  97

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  98

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  99

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  100

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  101

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  102

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  103

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  104

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  105

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  106

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  107

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  108

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  109

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  110

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  111

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  112

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  113

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  114

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  115

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  116

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  117

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  118

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  119

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  120

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน



หน้า  121

แบบ ภ.ด.ส. 3

ตร.วา

สถานท่ีต้ัง(หมู่ท่ี/ชุม

ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ท่ี บ้านเลขท่ี

หมู่ท่ี  6  ชุดท่ี   1

ท่ี
อ่ืนๆเลขท่ีดิน

แบบบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

รายการส่ิงปลูกสร้าง

เลขท่ีเอกสาร

สิทธ์ิ

ต าแหน่งท่ีดิน

หมายเหตุ

ประเภท

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตามบัญชีกรมธนารักษ์)

จ านวนเน้ือท่ีดิน อายุโรงเรือน

หรือ

ส่ิงปลูกสร้าง 

(ปี)

ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/

ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ

ส่ิงปลูกสร้าง

(ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของ

ส่ิงปลูกสร้าง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท

ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการท่ีดิน

ประเภทท่ีดิน ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน


