
1 1 16 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 166 32

ยุง้ฉาง ไม้ 18 20

สปก แปลง 61 1515 3 29 เกษตร

สปก แปลง 60 1514 3 2 38 เกษตร

2 2 5/1 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 168 32

ยุง้ข้าว ไม้ 21 23

สปก 140 3 52 เกษตร

3 5 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 164 32

3 สปก. แปลง 141 1 1 21 เกษตร

4 สปก. แปลง 58 1512 3 1 7 เกษตร

5 สปก. แปลง 93 1542 1 38 เกษตร

6 4 41 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 166 32

คอกไก่ ไม้ 100

7 5 22 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 159 32

504  โรงรถ ไม้ 58 60

8 6 57 103 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 110 30

แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

10 8 21 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 156 32

ยุง้ฉาง ไม้ 37 39

คอกววั ไม้ 66

11 9 18/1 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 300 32

106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 76 32

ยุง้ฉาง ไม้ 18

ยุง้ฉาง ไม้ 5

12 10 15 103 บา้นเด่ียว ตึก 174 32

11 9 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 156 32

13 โฉนด 54484 318 3991 3 เกษตร

14 สปก. แปลง 352 2520 12 0 56 เกษตร

15 สปก. แปลง355 2523 5 3 17 เกษตร

12 21/2 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 265 32

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

2 ชั้น

ชั้นเดียว

2 ชั้น



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

ยุง้ฉาง ไม้ 66

16 สปก. แปลง 70 73 เกษตร

17 โฉนด 38028 97 2806 7 81 เกษตร

18 โฉนด 38029 98 2807 3 1 55 เกษตร

โฉนด 97 3 81 เกษตร

โฉนด 98 7 1 55 เกษตร

โฉนด 52 14 1 13 เกษตร

13 3 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 170 32

ยุง้ฉาง ไม้ 72

20 โฉนด 48043 136 3910 14 80 เกษตร

21 โฉนด 54483 317 3990 5 38 อาศัย,เกษตร 14 14 106 บา้นเด่ียว ตึก 240 32

ยุง้ฉาง ไม้ 24

504 โรงรถ ไม้ 72

22 โฉนด 54485 319 3992 3 เกษตร

23 สปก. แปลง 55 2 45 เกษตร

24 นส.3 4 98 อาศัย 15 65 103 บา้นเด่ียว ตึก 117 32

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

25 16 4/5 103 บา้นเด่ียว ตึก 130 32

ยุง้ฉาง ไม้ 25

ร้านค้า ตึก 74 30

26 นส.3 4394 5 94 อาศัย 17 4/1 103 บา้นเด่ียว ตึก 249 32

27 18 18 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 119 32

ยุง้ฉาง ไม้ 26

19 17 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 162 32

ยุง้ฉาง ไม้ 27

โฉนด 344 8 1 87 เกษตร

29 20 61 103 บา้นเด่ียว ตึก 183 32

26 21 55 103 บา้นเด่ียว ตึก 359 32

ร้านค้า(อื่นๆ) ตึก 23 32

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

27 โฉนด 31729 36 2368 5 1 23 อาศัย,เกษตร 22 43 103 บา้นเด่ียว ตึก 248 32

ยุง้ฉาง ไม้ 26

504 โรงรถ ไม้ 225

โฉนด 25 6 3 48 เกษตร

โฉนด 36 5 1 23 เกษตร

28 23 31 103 บา้นเด่ียว ตึก 123 32

ยุง้ฉาง ไม้ 27

คอกววั ไม้ 87

1 นส.3 4411 1 2 13 อาศัย 32 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 256 32

ยุง้ฉาง ไม้ 40

คอกววั ไม้ 177 32

2 สปก. แปลง 32 11 14 เกษตร

3 โฉนด 48068 207 3935 18 2 31 เกษตร

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

4 สปก. แปลง 59 2 1 72 เกษตร

25 21/1 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 201 32

ยุง้ฉาง ไม้ 39

33 โฉนด 52962 288 5604 3 2 79 เกษตร

34 โฉนด 52963 289 5605 3 2 2 เกษตร

35 โฉนด 52964 290 5605 3 2 49 เกษตร

36 สาธารณประโยชน์ 5 8 67 เกษตร

37 โฉนด 91 4 3 เกษตร 21

38 สาธารณประโยชน์ 1 4 3 97 เกษตร

39 สปก 4 1 14 เกษตร

26 6/1 106  บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 226 32

ยุง้ฉาง ไม้ 63

40 สปก. แปลง 89 96 เกษตร

41 สปก. แปลง 95 68 เกษตร

โฉนด 57 9 1 40 เกษตร

42 27 13/1 106 บา้นเด่ียว ไม้ 143 51

ยุง้ฉาง ไม้ 31

504 โรงรถ ไม้ 177

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

คอกไก่ ไม้ 78

28 6/2 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 229 65

ยุง้ฉาง ไม้ 75

504 โรงรถ ไม้ 61

43 สปก. แปลง 220 3 26 เกษตร

โฉนด 68 4 3 60 เกษตร

สปก 1980 2 1 เกษตร

44 สปก. แปลง76 1989 2 87 เกษตร

29 4/4 106  บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 250 74

ยุง้ฉาง ไม้ 32

โรงเก็บฟาง ไม้ 100

45 สปก แปลง 37 1 1 28 เกษตร

46 สปก แปลง 35 1489 1 23 เกษตร

30 30 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 240 34

ครัว 73

47 โฉนด 48067 206 3934 7 1 3 เกษตร

ชั้นเดียว

2 ชั้น

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

48 สปก 92 2 3 3 เกษตร

49 นส.3 4409 12 2 1 60 อาศัย 31 19 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 188 72

ยุง้ฉาง ไม้ 104

528คอกววั ไม้ 170

50 สปก. แปลง 85 1 78 เกษตร

51 สาธารณประโยชน์ 63 2 2 59 เกษตร

52 สาธารณประโยชน์ 66 1 3 17 เกษตร

53 สปก แปลง 66 1520 3 2 อาศัย 11 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 322 55

ยุง้ฉาง ไม้ 28

54 นส.3 4390 8 3 14 เกษตร

55 33 63 103 บา้นเด่ียว ตึก 87 12

ร้านค้า(อื่นๆ) ตึก 20 12

56 นส3 3 เกษตร 34 27 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 285 21

ยุง้ฉาง ไม้ 80

57 โฉนด 48042 135 3903 14 60 อาศัย,เกษตร

58 สาธารณประโยชน์ นส3 3 เกษตร

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

59 นส.3 17 2 40 อาศัย 35 40 103 บา้นเด่ียว ตึก 309 32

ยุง้ฉาง ไม้ 29

504 โรงรถ ไม้ 65

513 โรงสี ไม้ 90 32

60 สปก. แปลง 71 2 94 เกษตร

61 โฉนด 91 10 73 เกษตร

26 36 60 103 บา้นเด่ียว ตึก 76 15

63 สค.1 23 3 อาศัย 42 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 110 15

ยุง้ฉาง ไม้ 22

64 โฉนด 53 โฉนด 3 3 38 เกษตร

65 38 24 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 214 22

39 39 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 221 26

66 นส.3 4410 14 3 1 54 เกษตร

40 23 103 บา้นเด่ียว ตึก 196 36

ครัว 33

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ ชั้นเดียว

2 ชั้น

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

67 สค.1 2 เกษตร

2 103 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 190 28

ยุง้ฉาง 40

504 โรงรถ 130

68 สปก แปลง 54 1508 7 3 5 เกษตร

69 สปก แปลง 86 1538 2 3 60 เกษตร

70 สปก แปลง 96 1545 2 เกษตร

71 สปก สปก 1 2 39 เกษตร

72 สปก แปลง 61 2248 2 2 30 เกษตร

45 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 198 62

ยุง้ฉาง 51

73 นส.3 4464 16 6 80 เกษตร

74 สปก แปลง 64 3 99 เกษตร

43 1 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 301 24

ยุง้ฉาง 53

528 คอกววั 89

2 ชั้น

2 ชั้น

2 ชั้น



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

75 นส.3 4914 24 1 2 50 เกษตร

76 นส.3 7914 24 1 2 50 เกษตร

77 โฉนด 28 6 1 33 เกษตร

44 25 ยุง้ฉาง ไม้ 33

78 นส.3 4410 14 3 1 54 เกษตร

79 สปก แปลง 137 3 11 เกษตร

25 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 275 32

80 นส3 นส3 4 3 เกษตร

81 โฉนด 343 4 3 เกษตร

82 สปก 3 11 เกษตร

83 โฉนด 26058 39 2551 3 3 34 เกษตร 4

46 4/3 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 255 72

ยุง้ฉาง 50

84 โฉนด 22741 40 2548 11 71 เกษตร

85 สค.1 42 1 เกษตร

86 47 17/1 103 บา้นเด่ียว ตึก 291 79

87 สาธารณประโยชน์ 41 โฉนด 4 4 เกษตร

88 นส.3 4428 2 2 11 อาศัย 13 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 194 61

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารสิทธิ์ 2 ชั้น

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ ชั้นเดียว

2 ชั้น

2 ชั้น



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

ยุง้ฉาง 30

528 คอกววั 134 52

89 โฉนด 31723 64 2362 11 17 เกษตร

49 62 103 บา้นเด่ียว ตึก 163 12

90 นส.3 4857 183 1 29 เกษตร

40/1 103 บา้นเด่ียว ตึก 144 25

ยุง้ฉาง 18

91 สค.1 48 2 เกษตร

92 นส.3 4407 11 1 3 60 อาศัย 7 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 204 52

ยุง้ฉาง 25

528 คอกววั 38 52

โรงเก็บฟาง 62

โรงเรือน 120

93 โฉนด 31769 60 2359 10 2 83 เกษตร

94 โฉนด 31770 58 2361 4 3 96 เกษตร

95 สปก. 76 1529 0 0 64 เกษตร

96 สปก. 82 1534 0 1 95 เกษตร

2 ชั้น

ชั้นเดียว

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

97 สปก. 91 1541 0 0 50 เกษตร

98 สปก. 65 1519 1 1 57 เกษตร

52 7/1 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 233 48

99 สปก. แปลง 67 1521 1 64 เกษตร

100 สปก. แปลง 68 1522 1 1 61 เกษตร

โฉนด 59 4 3 67 เกษตร

101 สปก. แปลง 34 2 43 เกษตร 53 16/1

102 สปก. แปลง 63 3 39 เกษตร

103 โฉนด 31731 35 2370 8 3 6 อาศัย,เกษตร 54 8 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 399 58

ยุง้ฉาง 36

504 โรงรถ 88

104 โฉนด 32025 63 2358 16 1 54 เกษตร

105 นส.3 4408 10 2 66 เกษตร

106 สปก. แปลง 36 3 2 67 เกษตร

107 สปก. แปลง 69 66 เกษตร

108 สปก. แปลง 77 3 60 เกษตร

109 สปก. แปลง 80 1 46 เกษตร

2 ชั้น

2 ชั้น



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

110 สปก. แปลง 83 83 เกษตร

111 สปก. แปลง 84 58 เกษตร

112 สปก. แปลง 87 69 เกษตร

113 สปก. แปลง 94 55 เกษตร

55 56 103 บา้นเด่ียว ตึก 190 17

ยุง้ข้าว 18

528  คอกววั 92

504 โรงรถ 53

114 โฉนด 43459 102 2985 2 16 เกษตร

56 26/4

115 นส.3 4419 1 2 48 เกษตร

116 57 46 103 บา้นเด่ียว ตึก 86 15

สาธารณประโยชน์ 68 โฉนด 4 2 42 เกษตร

58 28 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 203 35

117 โฉนด 48047 289 3914 10 3 19 เกษตร

โฉนด 318 3 เกษตร

ชั้นเดียว

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ ชั้นเดียว

2 ชั้น



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

โฉนด 319 3 เกษตร

118 59 44 103 บา้นเด่ียว ตึก 305 32

ยุง้ฉาง 52

504 โรงรถ 131

119 โฉนด 29 4 3 17 เกษตร

120 โฉนด 2 เกษตร

121 สปก 1527 2 เกษตร

122 สค.1 1 3 50 อาศัย 60 26 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 207 62

ยุง้ฉาง 45

123 โฉนด 31724 65 2363 6 93 เกษตร

61 29 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 358 30

ยุง้ฉาง 28

528 คอกววั 65

โรงเก็บฟาง 60

124 สปก แปลง 62    1 2 65 เกษตร

125 สปก. แปลง 72 1525 1 29 อาศัย 10 103 บา้นเด่ียว ตึก 120 35

ยุง้ฉาง 19

ครัว 42

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ ชั้นเดียว

2 ชั้น

2 ชั้น

ชั้นเดียว



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

126 สปก. แปลง 75 1528 3 56 เกษตร

127 สาธารณประโยชน์ 4 12 9 เกษตร

128 สค.1 2 เกษตร

129 63 64 106 บา้นเด่ียว คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 177 32

คอกไก่ 46

6 103 บา้นเด่ียว ตึก 207 36

ยุง้ฉาง 29

504 โรงรถ 48

ร้านค้า(อื่นๆ) 51 36

130 สปก แปลง 78 2 41 เกษตร

131 โฉนด 72 9 77 เกษตร

132 สปก. แปลง 311 2481 3 1 70 เกษตร  1/1

133 สปก. แปลง 301 2472 2 1 12 เกษตร  11/2

134 สาธารณประโยชน์ 279 โฉนด 3 2 31 เกษตร

135 สาธารณประโยชน์ 376 โฉนด 6 1 92 เกษตร

ไมม่เีอกสารศิทธิ์ 2 ชั้น

ชั้นเดียว

16  หมู่ 11  ต้าบลน้า้เขียว  อ.รัตนบรีุ

98 หมู่ 11  ต้าบลน้า้เขียว  อ.รัตนบรีุ



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี

136 สาธารณประโยชน์ 1 นส3 6 68 เกษตร

137 สาธารณประโยชน์ 294 โฉนด 5 30 เกษตร

138 สาธารณประโยชน์ 1 นส3 7 1 เกษตร

139 สาธารณประโยชน์ 137 โฉนด 17 3 43 เกษตร

140 สาธารณประโยชน์ 131 โฉนด 13 3 53 เกษตร

141 สาธารณประโยชน์ 1 นส3 7 3 เกษตร

142 สาธารณประโยชน์ 26 โฉนด 6 2 เกษตร

22  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม

29  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม

91  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม

11/1  หมู่ 7    ต้าบลน้า้เขียว  อ.รัตนบรีุ

16/1  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม

4  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม

24/1  หมู่ 9  ต้าบลหนองบวั  อ.ทา่ตูม



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี



แบบบญัชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลแก

หมู่  4  บา้นน  าโจ้ก

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ
ที่ ประเภทที่ดนิ

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ
สถานที่ตั ง(หมูท่ี่/ชมุ

ชน,ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

ลักษณะการท า
ประโยชน์

ไร่ งาน ตร.วา

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้
ครึง่ตกึครึง่ไม้)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์

ขนาดพื นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสร้าง 
(ตร.ม.)

หมายเหตุ ที่ บา้นเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(ตามบญัชกีรมธนา
รักษ์)

อายุ
โรงเรือน

หรือ
สิ่งปลูก

สร้าง (ป)ี
























































