
1 04B030 โฉนด 5548 55ต54อ10 121 4290 ถ.เทศปฐม 0 0 39.5 ∕ 1 154 บ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้เดียว 70 70 บ้านควบแปลง 04B30/001,-

2 04B30/001 โฉนด 5547 55ต54อ10 120 4289 ถ.เทศปฐม 0 0 26 ∕ 04B030/002,04B030/003-

3 04B030/002 โฉนด 5949 55ต54อ10 122 4991 ถ.เทศปฐม 0 0 32.2 ∕ 04B030/004

4 04B030/003 โฉนด 5550 55ต54อ10 123 4292 ถ.เทศปฐม 0 0 31.8 ∕

5 04B030/004 โฉนด 5551 54ต54อ10 124 4293 ถ.เทศปฐม 0 0 33.2 ∕

6 10C057 น.ส.3 841 5321/194 457 41 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 50 ∕

7 10C58 น.ส.3ก 842 5321/194 458 0 สุไหงโกลก-สุไหงปาดี 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........................154...............................หมู่ที.่.............................................ถนน..............................เทศปฐม................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่.......................154.......................หมู่ที.่..............................ถนน...............เทศปฐม.......................................
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล.................สุไหงโก-ลก.......................อ าเภอ………...........สุไหงโก-ลก..................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………............นราธวิาส...................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................................นายสงวน ติระพัฒน.์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง........นายสงวน ติระพัฒน.์..........................................................................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   1 



1 04E057 โฉนด 3029 550154อ13 66 2690 ถ.วามันอ านวย 0 0 25.6 ∕ ∕ 1 57 ตึก 3 ชั้น 192 อยู่เอง+ร้านค้า

ชั้น 1 48 16

ชั้น 2 64

ชั้น 3 64

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................................นายสกล ภูจินดานันท.์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      นายสกล ภูจินดานันท์........................................................

อยู่บ้านเลขที.่..........................57...............................หมู่ที.่.............................................ถนน..............................วามันอ านวย................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่.....................57.................................หมู่ที.่..............................ถนน...................วามันอ านวย...................................................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   2 



1 07D001/002 โฉนด 3056 55ต54034 1 2751 ถ.ประชาววิฒัน์ 11 1 48 ∕

2 4E118 โฉนด 4759 55ต5405 66 4127 ถ.บุษยพันธ์ 0 0 29.6 ∕ 1 5 บ้านไม้ 2 ชั้น 80 ∕ ให้เช่า

ชั้น 1 

ชั้น 2

1 03A022 โฉนด 0 5575406 12 2253 ถ.เจริญเขต 0 0 30.5 ∕ 2 73 บ้านตึก 3 ชั้น 75 ∕

ให้เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................80...............................หมู่ที.่.............................................ถนน..............................ภูผาภักดี................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่.....................80.................................หมู่ที.่..............................ถนน..................ภูผาภักดี.....
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................บางนาค.....................................................อ าเภอ..................................เมือง................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................................นางทัศนีย์ บุญน า................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      นางทัศนีย์ บุญน า................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   3 



1 04D271/001 โฉนด 574 550540/12 103 1401 ถ.วงศ์วถิี 0 0 25.6 P 1 115 บ้านตึก  1 ชั้น 64 64 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโกลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................................นายฟัด ศิริพงศ์สิน................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      นายฟัด ศิริพงศ์สิน................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................115...............................หมู่ที.่.............................................ถนน...........................วงศ์วถิ.ี............................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.....................115........................หมู่ที.่..............ถนน................วงศ์วถิ.ึ....

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   4 



1 03F007 โฉนด 2406 55ต54อ14 7 954 ถเจริญเขต 0 1 52.5 ∕ 1 127 อาคารตึก 2 ชั้น 160 P เช่าประกอบการค้า

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 

2 129 อาคารตึก 2 ชั้น 160 P เช่าประกอบการค้า

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................129...............................หมู่ที.่.............................................ถนน...........................เจริญเขต................................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่.....................129........................หมู่ที.่..............ถนน.............เจริญเขต.....
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโกลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................................นางทรรศนีย์ ศรีสุข ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      นางทรรศนีย์ ศรีสุข................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   5 



1 01G025 โฉนด 4086 5321II286611 16 3542 ทรายทอง 4 2 2 10.4 P

2 04H228 โฉนด 359 5320I286402 53 1264 เจริญเขต 0 0 60.1 P 1 107 ตึก 3 ชั้น 375 เช่า

ชั้น 1 125

ชั้น 2 125

ชั้น 3 125

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางเพ็ญศรี แกว้เวฬ (ร่วม)......................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      .............นางเพ็ญศรี แกว้เวฬ..

อยู่บ้านเลขที.่.....................46..................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............................สกฤษด์ิวงศ์.............................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่.................46.....................หมู่ที.่..............ถนน......สกฤษด์ิวงศ์..

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   6 



1 03F125 โฉนด 978 55ต54อ24 7 ระวางต าบลสุไหงโกลก 8 วถิีอทุก 0 0 24 ∕ 1 153 บ้านปูน 2 ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

 ∕ 2 155 บ้านปูน 2 ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่..................155..................................หมู่ที.่.............................................ถนน................วถิีอทุก......................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................155....................หมู่ที.่..............ถนน......วถิีอทุก
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........นายแฟนดี มะมิง......................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      ...นายแฟนดี มะมิง...............

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   7 



1 09G347 โฉนด 19362 532 0I 2664-2 354 10033 ถ.ประชาววิฒัน์ ซ.11 0 0 36 ∕ 1 179/1 ตึก 1 ชั้น 134 134 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก............................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวัด…….………..........นราธิวาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของทีดิ่นหรือผู้ครอบครองทีดิ่น..........1..นายวิโรจน์  รุ่งสว่าง 2.นางสาวสีตี ยะโก๊ะ....................................................เลขทีป่ระจ าตัวประชาชน ..........1-9698 00070 74 5........................................................ เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      ....1.นายวิโรจน์ รุ่งสว่าง. 2.นางสาวสีตี ยะโกะ............

อยูบ่้านเลขที่...............153/10..................................หมูท่ี่..............................................ถนน..............ประชาวิวัฒน์......................................................................................................................................................................... อยูบ่้านเลขที่................153/10....................หมูท่ี่...............ถนน......เประชาวิวัฒน์

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   8 



1 04B120 โฉนด 19032 5321II2666-16 70 9851 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.3 0 0 26.2 ∕ 1 73 ตึก 1 ชั้น 64 60

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่..............73..................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............ลูกเสืออนุสรณ์....................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............73...................หมู่ที.่..............ถนน.........ลูกเสืออนุสรณ์..
ตรอก/ซอย............3...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.......................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........นางจ าลอง สุจจานันท.์.....................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      ....นายจ าลอง สุจจานันท.์..........

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   9 



1 01C018 โฉนด 817 559ต54อ44 2 1320 ถ.ทรายทอง 3 0 0 74.1 ∕ 1 51 ตึก 1 ชั้น 440 440 โรงเรียน

2 01C019 โฉนด 818 54ต54อ4544 3 1319 ถ.ทรายทอง 3 0 0 64.4 ∕ 2 51/1 ตึก 3 ชั้น 1427 โรงเรียน 

ชั้น 1 475.66

ชั้น 2 475.66

ชั้น 3 475.66

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.............................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวัด…….………..........นราธิวาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของทีดิ่นหรือผู้ครอบครองทีดิ่น..........นางสุชาดา เกษมทรัพย.์.....................................................เลขทีป่ระจ าตัวประชาชน ........................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง      โรงเรียนเกษมทรัพย ์.............

อยูบ่้านเลขที่...............51..................................หมูท่ี่..............................................ถนน.............ทรายทอง 3....................................................................................................................................................................... อยูบ่้านเลขที่...............................หมูท่ี่...............ถนน.....ทรายทอง 3

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   10 



1 05A288/033 น.ส.3ก 983 532II195 983 เล่ม 24 ข. หน้า 10 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 24 ∕ 1 437 ตึก 1 ชั้น 126 126 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่..............100.............................หมู่ที.่.............................................ถนน..........................สฤษด์ิวงศ์...................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.........192/30......................หมู่ที.่..............ถนน.....สฤษด์ิวงศ์..........
ตรอก/ซอย.............................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย............13........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายวรชัย เลิศวไิลรัตนพงศ์................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .............นางสาวอยัเดียร์ อสุมันบาฮา........................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   11 



1 05A226 น.ส.3ก 1810 5321II195 588 เล่ม 19 ก หน้า 10 เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕ 1 389 ตึก 2 ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.............................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย............13........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวัด…….………..........นราธิวาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของทีดิ่นหรือผู้ครอบครองทีดิ่น................นายคงฤทธิ ์พงศ์สุพพัตน์...............................................เลขทีป่ระจ าตัวประชาชน ........................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ............นายคงฤทธิ ์พงศ์สุพพัตน์.

อยูบ่้านเลขที่...............389.............................หมูท่ี่..............................................ถนน..........................เจริญเขต........................................................................................................................................ อยูบ่้านเลขที่..........389.....................หมูท่ี่...............ถนน....เจริญเขต...............................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   12 



1 04B120/001 โฉนด 4148 5321II2666-16 803 3599 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.3 0 0 26.2 ∕ 1 75 ตึก 2 ชั้น 180 อยู่เอง 

ชั้น 1 90

ชั้น 2 90

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........225.............................หมู่ที.่.............................................ถนน........................ประชาววิฒัน.์................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่........225.....................หมู่ที.่..............ถนน.....ประชาววิฒัน์
ตรอก/ซอย.............................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโกลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............นายชาญชัย หะยีอมูา...............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............นายชาญชัย หะยีอมูา...............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   13 



1 03F118/002 โฉนด 19053 5320I2864-3 44 9853 ถ.วถิีอทุก 0 0 55.6 ∕

2 03F118/003 โฉนด 19054 5320I2864-3 45 9854 ถ.วถิีอทุก 0 0 55.8 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................ชนชื่น...........................ต าบล.....................ทววีฒันา.....................................................อ าเภอ...............................ทววีฒันา................................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก............................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั........................กทม..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............นายศิวชั ปริธญั..............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..........3 9698 00141 94 1 ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

อยู่บ้านเลขที.่.........29.............................หมู่ที.่.............................................ถนน................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   14 



1 04133 โฉนด 2020 55ต54อ32 9 1870 ถ.กาชาดอนุสรณ์ 0 0 43.5 ∕ 1 7 ตึก 1 ชั้น 80 80 โกดัง

∕ 2 5 ตึก 1 ชั้น 80 80 โกดัง

∕ 3 3 ตึก 1 ชั้น 80 80 โกดัง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่..........1.........................หมู่ที.่.............................................ถนน.....................ลูกเสืออนุสรณ์ ................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่..............1.....................หมู่ที.่..............ถนน..................ลูกเสืออนุสรณ์ ...............................................
ตรอก/ซอย........................................ต าบล.......................สุไหงโกลก...............................................อ าเภอ........................สุไหงโกลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั........................นราธวิาส................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางศิริกลุ ยอดศรี............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ................นางศิริกลุ ยอดศรี....

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   15 



1 11U002 โฉนด 17070 5321II2266-15 64 7175 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 49.8 ∕

2 11U022 โฉนด 8913 5321ณณ2266-15 13 5238 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล......................สะเตง...............................................อ าเภอ........................เมือง........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.......................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั..................ยะลา...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางศิริกลุ เพ็ญจันทร์............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

อยู่บ้านเลขที.่..........176/2.........................หมู่ที.่.............................................ถนน...................วทิูรอทุิศ 1 ................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   16 



1 09E002 โฉนด 5320I2664-3 21 21 6937 ประชาววิฒัน์ 2 1 64 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........109.........................หมู่ที.่...............3..............................ถนน................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...
ตรอก/ซอย........................................ต าบล...................เจ๊ะเห...............................................อ าเภอ........................ตากใบ........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสาวศิริทรัพย์ กสีกลุ............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   17 



1 03A043 โฉนด 6933 55ต54อ6 45 4764 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 ∕ 1 81 ตึก 2 ชั้น 200 คาราโอเกะ+เช่า

ชั้น 1 100

ชั้น 2 100

2 03D020 โฉนด 2586 55ต54อ7-15 10 2355 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 1 54.6 ∕

3 03D019 โฉนด 2582 55ต54อ7 11 2356 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 2 87 ∕

4 03D002 โฉนด 3348 55ต54อ7 45 2991 ถ.เจริญเขต 0 0 69.3 3 50/1 ตึก 1ชั้น 100 100 เช่าประกอบการค้า

5 04B121 โฉนด 6934 55ต54อ10 129 4827 ถ.โก-ลก - ปาดี 0 0 70.6 ∕ 4 ตึก 1 ชั้น 120 เช่าประกอบการค้า(ไม่มีบ้านเลขที)่

6 04D313 โฉนด 94 ต าบล สก แผ่น 1 15 134 ถ.ชื่นมรรคา 0 0 34.6 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโกลก...............................................อ าเภอ.......................สุไหงโกลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสุชาดา อรุณจินดาตระกลู.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..นางสุชาดา อรุณจินดาตระกลู..............

อยู่บ้านเลขที.่........68-70.........................หมู่ที.่............................................ถนน..........................วงศ์วถิ.ี...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..........68-70..................หมู่ที.่..............ถนน...วงศ์วถิ.ี...............................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   18 



1 01D013 โฉนด 14514 54ต54อ37 42 5348 ถ.ทรายทอง 3 0 0 15.1 ∕ 1 46 บ้านตึก 1 ชั้น 63 63 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............46....................หมู่ที.่.............................................ถนน.........ทรายทอง 3....................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...........46...................หมู่ที.่..............ถนน...ทรายทอง 3
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. .................081-6799732.................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางหทัยกาญต์ วกุคุม..........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............นางหทัยกาญต์ วกุคุม

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   19 



1 03F118 โฉนด 1502 5320I2864-3 556 707 ถ.วถิีอทุก 0 0 56.2 ∕

2 04H063 โฉนด 18 แผนที5่ 13 76 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 27 ∕ ∕ 1 59 ตกึ 3 ชัน้ 240 อยู่เองและให้เช่าชั้นล่าง

ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

ชั้น 3 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........นางศุจิรัตน์ ก าธรวรรินทร์...........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ................นางศุจิรัตน์ ก าธรวรรินทร์

อยู่บ้านเลขที.่......59........................หมู่ที.่.............................................ถนน............................ประชาววิฒัน.์............................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............59.....................หมู่ที.่..............ถนน...............ประชาววิฒัน.์...........

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   20 



1 01P098 น.ส.3ก 9094 5321II181 3041 44 ถ.ทรายทอง 1 ซ.4 0 0 50 ∕ 1 9 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า

∕ 2 11 ตกึ  1 ชัน้ 64 64 ให้เช่า

∕ 3 13 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า

2 01P098/001 น.ส.3ก 5985 5321II181 1923 35 ถ.ทรายทอง 1 ซ.4 0 0 52 ∕ 4 5 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า

∕ 5 7 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า

3 01P098/002 น.ส.3ก 9093 5321II181 3040 43 ถ.ทรายทอง 1 ซ.4 0 0 50 ∕ 6 1 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า

7 3 ตึก 1 ชั้น 64 64 ให้เช่า
4

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........306/15.......................หมู่ที.่...................1..........................ถนน............................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..........306/15.........................หมู่ที.่..............ถนน...
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................เจ๊ะเห............................................อ าเภอ.......................ตากใบ........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......   ..อ าเภอ…………...ตากใบ.......................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................นายหมูด หมัดสารา..................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .................นายหมูด หมัดสารา

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   21 



1 03H043 โฉนด 55ต54อ23 47 383 ถ.เจริญเขต ซ.5 1 0 64.7 ∕ 1 68 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่าประกอบการค้า

∕ 2 70 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่าประกอบการค้า

∕ 3 70/1 ไม้ 1 ชั้น 60 60 ร้ือถอน

∕ 4 72 ไม้ 1 ชั้น 300 300 อยู่เอง
 ∕ 5 72/6 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า
 ∕ 6 72/7 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า
 ∕ 7 72/8 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า
 ∕ 8 72/9 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า
 ∕ 9 87/3 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า
 ∕ 10 87/4 ไม้ 1 ชั้น 60 60 บ้านวา่ง
 ∕ 11 87/2 ไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.................5.......................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย..................5........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก................. ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ...........................094-3186166...................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางตีเมาะ ปูเต๊ะ.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ................นางตีเมาะ ปูเต๊ะ..........................

อยู่บ้านเลขที.่.............72...................หมู่ที.่.............................................ถนน............เจริญเขต................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่............72.................หมู่ที.่..............ถนน.......เจริญเขต....................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   22 



1 04A133 นส.3ก 3327 5321II198 1431 หน้า 27 ถ.เอเชีย 18 0 1 24 ∕ 1 ไม้ 1 ชั้น 200 โรงเกบ็ไม้

2 04C205 โฉนด 892 55ต54อ43 20 1435 ถ.เทศปฐม 0 0 26.6 ∕ 2 42 บำ้นตกึ 1 ชัน้ 80 80 อยู่เอง

3 04C206 โฉนด 902 55ต54อ4 19 1434 ถ.เทศปฐม 0 0 25.2 ∕ 3 40 บ้านตึก 1 ชั้น 80 80 เช่า

4 04C161 โฉนด 4028 55ต54อ 212 3403 ถ.วงศ์ววิฒัน์ 0 0 73.1 ∕ 4 26/21 บ้านตึก 1 ชั้น 60 60 อยู่เอง

∕ 5 26/22 บ้านตึก 1 ชั้น 60 60 อยู๋เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........42...................หมู่ที.่.............................................ถนน.......เทศปฐม...................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............42..................หมู่ที.่..............ถนน…...เทศปฐม..........
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ............................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางหะยีมือแบ อาแว.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ................นางหะยีมือแบ อาแว..

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   23 



1 06A135 นส.3ก 1378 5320/13 252 - ถ.บ้านตันหยงมะลิ 0 1 0 ∕

2 01A006 นส.3 1524/237 ล.9 น.106 - ถ.ทรายทอง 3 0 1 0 ∕ 1 23/9 ไม้ 1 ชั้น 280 280 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก................................... ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นายวชิิต มณีโชติ............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...................นายวชิิต มณีโชติ..............................................

อยู่บ้านเลขที.่..........131....................หมู่ที.่.............................................ถนน..........................ทรายทอง 4 ................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............131.....................หมู่ที.่..............ถนน…...............ทรายทอง 4 ............

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   24 



1 04C125/009 โฉนด 4544 55ต54อ3 258 9078 ถ.วงศ์ประดิษฐ์ 0 0 25.4 ∕ 1 7 ตึกปูน 1 ชั้น 64 64 อยู่เอง

2 04C131 โฉนด 1094 55ต54อ34 152 1523 ถ.วงศ์ววิฒัน์ 0 0 76.6 ∕ 2 6 ตกึปนู 3 ชัน้ 225

ชั้น 1 75

ชั้น 2 75

ชั้น 3 75

3 04D202 โฉนด 2490 55ต54อ4 25 2258 ถ.เทศปฐม 0 0 29 ∕ 3 87 ตึก 2 ชั้น 160 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 80

ชั้น2 80

4 04D200 โฉนด 2463 55ต54อ4 21 2228 ถ.เทศปฐม 0 0 28.8 ∕ 4 89 ตึก 2 ชั้น 160 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

5 04C125/009 โฉนด 4544 55ต54อ3 258 9078 ถ.วงศ์ประดิษฐ์ 0 0 25.4 ∕ 5 7 ตึกปูน 1 ชั้น 64 64 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........87....................หมู่ที.่.............................................ถนน......................เทศปฐม................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............87......................หมู่ที.่..............ถนน..............เทศปฐม...............
ตรอก/ซอย...............-.........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก........................ ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นางกาญจนา แวเต๊ะ.....................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..........3-9608-00014-84-3................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ................นางกาญจนา แวเต๊ะ..

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   25 



1 03C019 โฉนด 3131 55ต54อ14 39 2792 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 18.9 ∕ 1 91 บ้านไม้ 1 ชั้น 76.8 77 เช่า

∕ 2 87 บ้านไม้ 1 ชั้น 75 75 อยู่เอง

∕ 3 89 บ้านไม้ 1 ชั้น 75 75 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........น.ส.กนกพร จงบรรณกจิ.................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ......................น.ส.กนกพร จงบรรณกจิ........

อยู่บ้านเลขที.่...........42....................หมู่ที.่.............................................ถนน...............ประชาววิฒัน.์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............42........................หมู่ที.่..............ถนน.............ประชาววิฒัน.์..............

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   26 



1 04A007/005 โฉนด 17692 5321II2666-16 7 7310 ถ.เอเชีย 18 0 0 23.9 ∕ 1 35/2 บ้านตึก 1 ชั้น 64 64 เช่า

2 04007/001 โฉนด 19409 5321II2666-16 92 10061 ถ.เอเชีย 18 0 0 23.6 ∕ 2 35/1 บำ้นตกึ 1 ชัน้ 64 64 เช่า 

3 03C039/002 นส.3ก 2745 5321II195 1254 ล.28ก/น.44 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 17 ∕ 3 33 อาคารไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

นส.3ก 2746 5321II195 1255 ล.28ก/น.44 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 17 ∕ 4 35 อาคารไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........67-69.......................หมู่ที.่.............................................ถนน.........ประชาววิฒัน.์............................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..........67-69......................หมู่ที.่..............ถนน...ประชาววิฒัน.์.
ตรอก/ซอย................1........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย......................1........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................... ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........นางกติลุย บุญเพียรผล.............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............นางกติลุย บุญเพียรผล.

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   27 



1 12G173 นส3ก 3026 5321/193 373 31ก26 ถ.โต๊ะลือเบ ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก................................... ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายกติิศักด์ิ ภววฒันานุสรน.์....................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

อยู่บ้านเลขที.่..........78/1.....................หมู่ที.่.............................................ถนน.....................ทรายทอง 2.................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   28 



1 10E001 นส.3ก 192 5320I194 68 เล่ม2ข.หน้า 42 ถ.โต๊ะลือเบ 9 0 50 ∕

2 10E002 นส.3ก 193 5320I194 69 เล่ม 2. หน้า 43 ถ.โต๊ะลือเบ 6 0 13 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยูบ่้านเลขที่..............845..................หมูท่ี่..............................................ถนน.....................ประชาวิวัฒน์.................................................................................................................................... อยูบ่้านเลขที่............845...................หมูท่ี่...............ถนน.............ประชาวิวัฒน์..........

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก...............................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวัด.................นราธิวาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวัด…….………..........นราธิวาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของทีดิ่นหรือผู้ครอบครองทีดิ่น......1.นายวิจิตร 2.นายวรเดช 3.นายพิษณุพงศ์ เบ็ญจุฬามาศ................................................เลขทีป่ระจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............1.นายวิจิตร 2.นายวรเดช 3.นายพิษณุพงศ์ เบ็ญจุฬามาศ.

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   29 



1 08A001 น.ส.3ก 233 5321i12 21 - ถ.สุไหงโกลก-แวง้ 37 0 40 ∕ สวนยาง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายวชิัย กาญจนพงศาเวช.......................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

อยู่บ้านเลขที.่........109/111.......................หมู่ที.่.............................................ถนน..................เจริญเขต....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   30 



1 04A136 นส.3ก 3295 5321II195 1394 33ข หน้า 45 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.5 0 0 18 ∕

2 04A137 นส.3ก 3296 5321II195 1395 33ข หน้า 45 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.5 0 0 18 ∕

3 04A138 นส.3ก 3297 5321II195 1396 33ข หน้า 47 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.5 0 0 18 ∕

4 04A139 นส.3ก 3298 5321II195 1397 33ข หน้า 48 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.5 0 0 19 ∕

5 04A140 นส.3ก 3299 5321II195 1398 33ข หน้า 49 ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.5 0 0 19 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............11...................หมู่ที.่.............................................ถนน...............สฤษด์ิวงศ์.......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นายวเิชียร อตุราภรณ์...........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

พมิพส์มกำรทีน่ี ่

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   31 



1 04A001/001 โฉนด 0 115 6971 ถ.เอเชีย 18 0 0 87.6 ∕ 1 17/8 บ้านไม้ 1 ชั้น 70 70 เช่า

∕ 2 17/9 บ้านไม้ 1 ชั้น 70 70 เช่า

∕ 3 17/10 บ้านไม้ 1 ชั้น 70 70 เช่า

∕ 4 17/11 บ้านไม้ 1 ชั้น 70 70 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก...............................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นางวชิชุ บุญชุม..........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..................นางวชิชุ บุญชุม.................

อยู่บ้านเลขที.่............102/16...................หมู่ที.่.............................................ถนน...........ทรายทอง 1 .............................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่.........102/16...................หมู่ที.่..............ถนน.......ทรายทอง 1 

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   32 



1 06A131 โฉนด 15478 5320I662-4 46 6731 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........30/1......................หมู่ที.่.............................................ถนน....................ตันหยงมะลิ.................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่..............ถนน...
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................... ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสุชาติ นิลกระวตัร์.....................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..........1969800078037................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   33 



1 01O021 น.ส 3ก 9939 5321II181 3483 เล่ม 100ก. หน้า39 ถ.ทรายทอง 1 ซ.10 0 0 42 ∕ 1 35 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

∕ 2 37 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

∕ 3 39 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

∕ 4 41 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

∕ 5 43 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

∕ 6 45 ตึก 1 ชั้น 68 68 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......นางสุชาดา ปรีชาวฒิุเดช...........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............นางสุชาดา ปรีชาวฒิุเดช...

อยู่บ้านเลขที.่.............112..................หมู่ที.่.............................................ถนน........................สฤษด์ิวงศ์................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่.....................112........................หมู่ที.่..............ถนน............สฤษด์ิวงศ์...............

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   34 



1 03F022 โฉนด 185 สก.แผ่นที่ 11 12 179 ถ.ชลธารเขต 0 0 58 ∕ 1 30 ตึก 3 ชั้นคร่ึง 450 บ้านนก

ชัน้ 1 150

ชั้น 2 150

ชั้น 3 150

2 09D020/094 นส3ก 5028 194 2080 0 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 20 ∕ 2 719 ตึก 2 ชั้น 128 เช่า (เซเวน่)

ชั้น 1 64

ชั้น 2 64

3 09D020/013 นส3ก 5029 5321II194 2081 0 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 20 ∕ 3 721 ตึก 2 ชั้น 128 เช่า (เซ่เวน่)

ชั้น 1 64

ชั้น 2 64

4 04D295 โฉนด 803 55ต54อ12 79 1447 ถ.อารีฟมรรคา 0 0 24.5 ∕ 4 80-82 ตึก 1 ชั้น 162 162 อยู่เอง (อาคารรวมกนั)

5 04D296 โฉนด 577 55ต54อ12 80 1449 ถ.อารีฟมรรคา 0 0 24.5 ∕ 5 80-82 ตึก 1 ชั้น 162 162 อยู่เอง (อาคารรวมกนั)

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........30......................หมู่ที.่.............................................ถนน...............ชลธารเขต.......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...........30.....................หมู่ที.่..............ถนน.........ชลธารเขต........
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.........................    ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............นายโกวทิ เหลียวกจิจานันท.์.....................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ..............นายโกวทิ เหลียวกจิจานันท.์..

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   35 



1 01J106/004 โฉนด 4632 54ต54อ48 77 4007 ถ.ทรายทอง 4 0 0 24 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.......................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสมนึก สุขราช........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .................นายสมนึก สุขราช...

อยู่บ้านเลขที.่.............4..................หมู่ที.่.............................................ถนน.................ทรายทอง 4 ........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่.............4......................หมู่ที.่..............ถนน.........ทรายทอง 4 .........

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   36 



1 03H013 โฉนด 3164 55ต54อ2230 23 2822 ถ.เจริญเขต 0 0 72 ∕ 1 209 ตึก 1 ชั้น 56 56 เช่า

∕ 2 211 ตกึ 1 ชัน้ 56 56 เช่า

2 04D207/006 โฉนด 17144 55ต54อ42 215 7212 ถ.ชื่นมรรคา 0 0 26.8 ∕ 3 70 ตึก 2 ชั้น 144 เช่าประกอบการค้า

ชั้น 1 72

ชั้น 2 72

3 04D207/005 โฉนด 70 55ต54อ12 213 - ถ.ชื่นมรรคา 0 0 26.8 ∕ 4 72 ตึก 2 ชั้น 144 เช่าประกอบการค้า

ชั้น 1 72

ชั้น 2 72

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.............61...............หมู่ที.่.............................................ถนน.......................ทรายทอง 3..................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..........61....................หมู่ที.่..............ถนน….........ทรายทอง 3.......
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก...........................................อ าเภอ.....................สุไหงโก-ลก..................................................................................................................................... ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....   ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายวชิิต พรหมรักษ.์............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............นายวชิิต พรหมรักษ.์.

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   37 



1 06A147 น.ส.3ก 1390 5320I/13 264 เล่ม14 ข หน้า 40 ถ.บ้านตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕ 1 37/19 ตึก 1 ชั้น 160 อยู่เอง

2 06A132 โฉนด 15436 2662-4 47 6689 ถ.บ้านตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโกลก...............................................อ าเภอ........................สุไหงโกลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..........      ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นางหล่ัน พอขุนทอด..............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .นางหล่ัน พอขุนทอด..............

อยู่บ้านเลขที.่........37/19......................หมู่ที.่...........................................ถนน..............................ตันหยงมะลิ................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่........37/19....................หมู่ที.่..............ถนน...

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   38 



1 01C013/002 นส.3 1149/1192 เล่ม 9 - 50 ถ.ทรายทอง 3 0 0 42.50 ∕ 1 40/7 บ้านตึก 1 ชั้น 54 54 เช่า

. ∕ 2 40/8 บ้านตึก 1 ชั้น 54 54 เช่า

∕ 3 40/9 บ้านตึก 1 ชั้น 54 54 เช่า

∕ 4 40/10 บ้านตึก 1 ชั้น 54 54 เช่า

2 09U002 โฉนด 13020 5320II2664 2 - ถ.ประชาววิฒัน์ ซ.11 3 3 54

3 01G004 โฉนด 774 54ต54อ55 1 978 ถ.ทรายทอง 6 0 1 54.4 ∕ 5 1 บ้านไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

∕ 6 3 บ้านไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

∕ 7 5 บ้านไม้ 1 ชั้น 60 60 เช่า

4 01E058 โฉนด 350 54ต54อ46 15 1159 ถ.ทรายทอง 4 0 3 25.7 ∕ 8 142 บ้านตึก 1 ชั้น 128 64 64 อยู่เองประกอบการค้า

∕ 9 146 บ้านตึก 1 ชั้น 64 64 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............40/8...................หมู่ที.่.............................................ถนน.........ทรายทอง 3....................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............40/8...................หมู่ที.่..............ถนน...ทรายทอง 3
ตรอก/ซอย........................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก...............................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....... ..อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก..................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. .......................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางหนู รัตนพงศ์.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............นางหนู รัตนพงศ์

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   39 



1 04H138/010 โฉนด 6833 55ต54อ21 166 4659 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 12.6 ∕ 1 64/32 บ้านไม้ 1 ชั้น 30.6 31 เช่า

2 04138/001 โฉนด 6828 55ต54อ21 161 4654 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 97.6 ∕ 2 64/11 บ้านตึก 1 ชั้น 35 35 เช่า

∕ 3 64/12 บ้านตึก1 ชั้น 35 35 เช่า

                                ท ∕ 4 64/13 บ้านตึก 1 ชั้น 35 35 เช่า

∕ 5 64/14 บ้านตึก 1 ชั้น 35 35 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล...................ศาลาใหม.่..............................................อ าเภอ........................ตากใบ........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล...........................ศาลาใหม.่..................อ าเภอ………….....ตากใบ...................................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นายหะยีอาแซ สะนิบากอ............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...............นายหะยีอาแซ สะนิบากอ

อยู่บ้านเลขที.่.......155.........................หมู่ที.่...............3..............................ถนน..........หมู่บ้านคลองตัน....................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...........155......................หมู่ที.่.......3........ถนน.......หมู่บ้านคลองตัน...................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   40 



1 09Q004 โฉนด 15498 5320I2664-10 25 6601 ถ.โต๊ะลือเบ 19 3 58 ∕

2 01E040 โฉนด 565 54ต54อ46 32 1204 ถ.ทรายทอง 4 0 0 62.2 ∕ 1 76 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 2 78 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 3 74/1 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 4 74/2 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 5 74/3 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 6 74/4 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 7 74/5 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 บ้านวา่ง

∕ 8 74/6 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 เช่า

∕ 9 74/7 บ้านตึก 1 ชั้น 56.4 56.4 บ้านวา่ง

3 01E039 โฉนด 566 54ต54อ46 83 1217 ถ.ทรายทอง 4 0 0 61.8 ∕ 10 74 บ้านตึก 1 ชั้น 80 80 เช่า

4 01E041 โฉนด 564 54ต54อ46 81 1206 ถ.ทรายทอง 4 0 0 64.6 ∕ 11 78 บ้านตึก 1 ชั้น 80 80 เช่า

5 01E044 โฉนด 1743 54ต54อ46 29 1204 ถ.ทรายทอง 4 0 1 34.4 ∕ 12 90 บ้านไม้ 1 ชั้น 64 64 เช่า

∕ 13 88 บ้านไม้ 1 ชั้น 64 64 เช่า

6 01E045 โฉนด 563 54954v46 28 1203 ถ.ทรายทอง 4 0 1 86.6 ∕ 14 92 บ้านตึก 1 ชั้น 96 96 อยู่เอง

7 01E046 โฉนด 562 54ต54อ46 27 1202 ถ.ทรำยทอง 4 0 0 76 ∕

8 01E047 โฉนด 608 54ต454อ46 26 1201 ถ.ทรำยทอง 4 0 0 77 ∕

1.รายการทีด่นิ

ค าอธิบาย  - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............92................หมู่ที.่............................................ถนน.........................ทรายทอง 4....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่....................92................หมู่ที.่..............ถนน.............ทรายทอง 4.......................................
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโกลก...............................................อ าเภอ.......................สุไหงโกลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......นางพัชราภรณ์ มุสิกปักษ.์............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง..............นางพัชราภรณ์ มุสิกปักษ.์...........

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   41 



1 04E228 โฉนด 276 ต.สก แผ่น 2 55 826 ถ.วงศ์วถิี 0 0 27.7 ∕ 1 98/3 ตึก 4 ชั้น 422.4 โรงแรมมายเฮาส์

ชัน้ 1 105.6

ชั้น 2 105.6

ชั้น 3 105.6

ชั้น 4 105.6

2 04E229 โฉนด 275 ต.สก แผ่น 2 54 825 ถ.วงศ์วถิี 0 0 24.5 ∕ 2 98/2 ตึก 4 ชั้น 422.4 โรงแรมมายเฮาส์

ชั้น 1 105.6

ชั้น 2 105.6

ชั้น 3 105.6

ชั้น 4 105.6

3 04E233 โฉนด 2507 ต.สก แผ่น 2 77 2277 ถ.วงศ์วถิี 0 0 24.3 ∕ 3 42 ตึก 2 ชั้น 150 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 75

ชั้น 2 75

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก........อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. .............081-6901211........................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายทง ปรีชาวฒิุเดช.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน 3-969800136041............................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...................นายทง ปรีชาวฒิุเดช..

อยู่บ้านเลขที.่..........98/2......................หมู่ที.่.............................................ถนน.....................................สฤษด์ิวงศ์....................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............98/2......................หมู่ที.่..............ถนน....สฤษด์ิวงศ์..

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   42 



1 07N006 น.ส.3ก 3421 เล่ม 35ต หน้า 26 340 5320/13 ถ.บ้านตันหยงมะลิ 7 2 70 ∕

2 07N007 น.ส.3ก 3429 2320/13 373 - ถ.บ้านตันหยงมะลิ 1 1 77 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............47/87....................หมู่ที.่.............................................ถนน.......ช.เย็นจิตร..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................หมู่ที.่..............ถนน.......................................
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................วดัทุ่งดอน.............................................อ าเภอ........................ยานนาวา....................................................................................................................................... ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................รกรุงเทพฯ.............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นายศักด์ิพิพัฒน์ โลหะขจรพันธ.์.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .............

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   43 



1 04J039 โฉนด 4210 55ต54อ18 7 3645 ถ.ประชาววิฒัน์ ซ.7 0 0 50 ∕ 1 36 อาคารตึก 1 ชั้น 80 80 บ้านเช่า

∕ 2 34 อาคารตึก 1 ชั้น 80 80 บ้านเช่า

2 09B090 นส3ก 423 5321II194 124 เล่ม 5 ก หน้า 23 ถ.สายสุไหงโกลก-สุไหงปาดี 0 0 72.5 ∕

3 09B089 นส3ก 400 5321II194 123 50 เล่ม 4 บ. ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 77.5 ∕

4 07A125/003 ขาดหลักฐานที่ดิน ∕ 3 204 อาคารตึก 1 ชั้น 80 80 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.................................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นางกลัยา ชูพล.......................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........ ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   ...................นางกลัยา ชูพล..

อยู่บ้านเลขที.่........8/7.....................หมู่ที.่.............................................ถนน...............ประชาววิฒัน.์............................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่...............8/7..................หมู่ที.่..............ถนน.....ประชาววิฒัน.์.

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   44 



1 04E391 โฉนด 4202 55ต54อ13 113 3638 ...วงศ์วถิ.ี.......... 0 0 31.2 ∕ 1 35 ตึก1ห้อง4ชั้น 400

ชั้น 1 100 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 2 100

ชั้น 3 100

ชั้น 4 100

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่............35..................หมู่ที.่............................................ถนน.................................วงศ์วถิ.ี........................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................35............หมู่ที.่..............ถนน………………...วงศ์วถิ.ี..........…………….
ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก..............อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. .................081-6799732.................................................................................................................................................................................................................. จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........นายสากล  ภูมิบ่อพลับ  .................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... ................................................. เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง ............................................นายสากล  ภูมิบ่อพลับ  ..........................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   45 



1 06A168/001 นส 3 ก 5118 เล่ม 52ก หน้า 18 5320I/13 360 0 ถ.บ้านตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕

2 12T001/058 นส 3 ก 7087 5321II179 198 เล่ม 71 ข หน้า 37 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 50 ∕

3 09G307 โฉนด 8274 5320I2664-2 30 5110 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 94 ∕ 1 139 บ้านตึก 2 ชั้น 100 อยู่เอง

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

4 09B11 นส3ก 5118 5320/13 1463 เล่ม 36 ก หน้า 44 ถ.หลังบุญลาภ ประชาววิฒัน์ 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย........................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.......................อ าเภอ…………สุไหงโก-ลก............................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส...............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...นาง เกตสุรัตน์ แกว้สวา่ง..................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง   .....................นาง เกตสุรัตน์ แกว้สวา่ง........

อยู่บ้านเลขที.่.........139......................หมู่ที.่.............................................ถนน...............ประชาววิฒัน.์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...........139.............................หมู่ที.่..............ถนน...........ประชาววิฒัน.์.............................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   46 



1 01L045 โฉนด 2923 2866-12 571 2668 ถ.ทรายทอง 5 ซ.3 0 2 75.9 ∕

2 01J111 โฉนด 3563 2866-11 505 3222 ถ.ทรายทอง 4 ซ.5 2 3 9.9 ∕

3 01J125 โฉนด 3770 5321II2866-8 711 3321 ถ.ทรายทอง 5 0 0 61 ∕

4 01J126 โฉนด 3769 5321II2866-8 710 3320 ถ.ทรายทอง 5 0 0 58.9 ∕

5 01L024 โฉนด 2913 5321II2866-12 545 2658 ถ.ทรายทอง 5 ซ.3 0 0 18 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...................46.......................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............สฤษด์ิวงศ์................................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......1..นายไพรัช 2.นายยอดเพชร ถาวรสัญฉ์ ..........................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................1.เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง................................................................................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   47 



1 09L003 โฉนด 532I 5320I2664-5 1 5478 ถ.ประชาววิฒัน์ 0 0 48 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............17..........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.............................................อ าเภอ........................สุไหงโก-ลก........................................................................................................................................ ตรอก/ซอย.................................ต าบล.......................................อ าเภอ……........................................

จังหวดั.................นราธวิาส...............................................................โทร. ............................................................................................................................................................................................................................ จังหวดั…….………..........นราธวิาส....................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......นางวชัราภรณ์ แซ่ล่ิม................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......... .3-9099-00326-10-1................................................ เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง ...................................................................

อยู่บ้านเลขที.่............682..................หมู่ที.่.............................................ถนน.............ประชาววิฒัน.์............................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................หมู่ที.่..............ถนน…

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   48 



1 04D/004 โฉนด 3134 5321/2866-13 731 1841 ถ.เทศปฐม 0 0 26.2 ∕ 1 173 ตึก 2 ชั้น 128 88 40 อยู่เองประกอบการค้า

2 04D/003 โฉนด 3135 55ต54อ/11 45 1842 ถ.เทศปฐม 0 0 23.6 ∕ 2 175 ตึก 1 ชั้น 62 22 40 อยู่เองประกอบการค้า

3 05A/182 นส3ก 1964 5321/195 742 14 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕ 3 86 ไม้ 1 ชั้น 38 38 เช่า

4 05A/183 นส3ก 1963 5321/195 741 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕ 4 84 ไม้ 1 ชั้น 38 38 เช่า

5 05A/184 นส3ก 1962 5321/195 740 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕ 5 82 ไม้ 1 ชั้น 38 38 เช่า

6 05A/186 นส3ก 1960 5321/195 738 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 6 ตึก 2 ชั้น 80 ยังไม่มีบ้านเลขที่ (เช่า)

40

40

7 05A/185 นส3ก 1965 5321/195 739 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕

8 05A/181/001 นส3ก 1965 5321/195 734 15 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.......................175...................................หมู่ที.่.............................................ถนน................เทศปฐม.............................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่...............175.........หมู่ที.่..............................ถนน...........เทศปฐม.
ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.........................อ าเภอ………..........สุไหงโก-ลก....................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายทศพันธ ์สิริวณิชพันธ.์.................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง.........................นายทศพันธ ์สิริวณิชพันธ์

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   49 



1 04E182 นส3 5321II195 5321II195 547 เล่ม 23ก หน้า 7 ถ.วรคามินทร์ 0 0 10 ∕ 1 67 ตึก 3 ชั้น 120 เช่า

ชั้น 1 40

ชั้น 2 40

ชั้น 3 40

2 04E184 นส3ก 1751 แผ่นที่ 195 549 ถ.วรคามินทร์ 0 0 10 ∕ 2 63 ตึก 3 ชั้น 157 อยู่เอง

ชั้น 1 52

ชั้น 2 52

ชั้น 3 52

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน : ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง

2. รายการสิ่งปลูกสร้าง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องวา่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

อายุโรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูกสร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชงิ

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.....................เจ๊ะเห..................................................อ าเภอ................................ตากใบ................................................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................ต าบล....................เจ๊ะเห...........................อ าเภอ………...............ตากใบ.........................................

จังหวดั.............................นราธวิาส..................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................... จังหวดั…….………..........นราธวิาส....................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชงิ

พาณิชย์/

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใชป้ระโยชน์/ขนาดพ้ืนที่ ราคา

ประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จังหวัด.................นราธิวาส.................................
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายอมูาร์ ราฟิลยูลาห.์...............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................... เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง.........นายอมูาร์ ราฟิลยูลาห.์.............................................

อยู่บ้านเลขที.่......................83....................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............................................................................................................................................................................................. อยู่บ้านเลขที.่................83.............................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   50 



1 04I063/001 โฉนด 14432 5320I2864-2 49 8493 ถ.เจริญเขต 0 0 24.3 ∕ 1 50 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70 70 อยู่เอง

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายตรีศักด์ิ แซ่ล่ิม   นางสาวพกิลุ  แซ่ล่ิม  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ............3-9605-00822-67-7..........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

อยู่บา้นเลขที่..........................49...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................49.....................................หมู่ที.่................-..............ถนน........เจริญเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............12...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................12...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก...........................อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก.............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….................นราธิวาส..........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

หมู่ที.่............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .............................สุไหงโก-ลก.....................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

ล ำดับที ่:  51 



1 06J016/020 โฉนด 13211 5320I2662-2 148 7449 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 48.8 ∕

2 06j016/021 โฉนด 13212 5320I2662-2 149 7450 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 56.9 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................โละจดู...................................................อ าเภอ..............................แว้ง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นายกจิชะกร จนัทร์โชติ.................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................129.................................หมู่ที.่.............................................ถนน..............................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน.....................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   52 



1 12G036 นส3ก 3059 5321II193 406 เล่ม 31 หน้า 9 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..............910.............................................หมู่ที.่.............................................ถนน..................รักษ์ชนะอทุศิ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นายอาด า สาแม......................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   53 



1 10C002/008 นส.3ก 6168 5321II194 2591 เล่มที่ 62 ข หน้า 18 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 70 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายเอกลักษณ์ ชูเชิด....................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................118....................................หมู่ที.่.............................................ถนน.......................เทศปฐม.......................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :  54 



1 04H326 โฉนด 3759 53210II2864-02 974 3318 ถ.เจริญเขต ∕ 1 208 บา้นไม้ 2 ชั้น 150 เช่า

ชั้น 1 75

ชั้น 2 75

∕ 2 210 บา้นไม้ 2 ชั้น 150 เช่า

ชั้น 1 75

ชั้น  2 75

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........1.นางอไุร เวชประสิทธ์....2.นางเปรมจติ ทองชาติ.......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............1.นางอไุร เวชประสิทธ์....2.นางเปรมจติ ทองชาติ.........................................................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.............สุไหงโก-ลก..............................อ าเภอ………...สุไหงโก-ลก..........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่....................48.......................................หมู่ที.่.............................................ถนน....................ตันหยงมะลิ..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................48............................หมู่ที.่..............................ถนน.......................ตันหยงมะลิ

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   55 



1 04H272 โฉนด 1470 5320II2864-01 702 614 ถ.เจริญเขต 0 0 26.6 ∕ 1 85 บา้นไม้ 1 ชั้น 100 100 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสาวกนกพร อนุมานไพศาล...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............นางสาวกนกพร อนุมานไพศาล

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่.....................41......................................หมู่ที.่.............................................ถนน.....................................วงศ์วิถี.........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................41............................หมู่ที.่..............................ถนน......................วงศ์วิถี..............

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.........................อ าเภอ…..........สุไหงโก-ลก....................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................
ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   56 



1 01H033 โฉนด 1623 5321II2866-07 617 1042 ถ.ทรายทอง 4 0 0 52.2 ∕ 1 351 บา้นตึก 1 ชั้น 108 88 20 อยู่เองประกอบการค้า

∕ 2 353 บา้นตึก 1 ชั้น 108 108 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายกรีฑา หวังวรลักษณ์....................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...........3-9698-00244-16-2...........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................นายกรีฑา หวังวรลักษณ์...........................

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.................สุไหงโก-ลก..........................อ าเภอ……….......สุไหงโก-ลก......................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่....................67.......................................หมู่ที.่.............................................ถนน................เจริญเขต..............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่................67.............................หมู่ที.่..............................ถนน..............................เจริญเขต.........................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   57 



1 04G048 โฉนด 5189 5320I2864-1 549 4197 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.3 0 0 56.3 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายกติฤทธิ์  ปริญัญ................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่......................66-68.....................................หมู่ที.่.............................................ถนน....................................สฤษด์ิวงศ์..........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................
ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   58 



1 09W003/001 น.ส.3ก. 5670 5321IIแผนที1่94 2364 20 โก-ลก-ปาดี 0 2 57 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายวิชิต กรีติวงศ์    ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ตรอก/ซอย.............2...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล...........................สุไหงโก-ลก.......................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก...............................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

อยู่บา้นเลขที่..........................25...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

ล ำดับที ่:  59 



1 03I094/013 โฉนด 15226 55ต54อ31 162 6388 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 30.8 ∕

2 03I084/029 โฉนด 155227 55ต54อ31 163 689 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 31.1 ∕

3 03I094/030 โฉนด 15228 55ต54อ31 164 6390 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 31.4 ∕

4 03I094/031 โฉนด 15229 55ต54อ31 165 6391 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 31.7 ∕

5 03I094/032 โฉนด 5276 55ต54อ31 125 4204 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 32 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........................นางสาววิชาดา วงค์วรรณโชต........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่.........................230..................................หมู่ที.่.............................................ถนน.................เอเชีย 18 .............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................
ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   60 



1 04H328 โฉนด 4602 5321I2864-02 975 3882 ถ.เจริญเขต 0 0 31.5 ∕ 1 216 บา้นคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 1 ชั้น 130 อยู่เอง

ชั้น 1 65

ชั้น 2 65

2 04I122/035 โฉนด 12392 5320I2864 25 6284 ถ.เจริญเขต 0 0 80 ∕ 2 328/6 บา้นตึก 1 ชั้น 130 อยู่เอง

3 09C038/001 โฉนด 11698 5320/2664-1 152 6054 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.19 0 0 49 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่...................328/6........................................หมู่ที.่.............................................ถนน..................เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่............328/6.................................หมู่ที.่..............................ถนน...............เจริญเขต......................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล..............สุไหงโก-ลก.............................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสุขจติ มะโนสันต์......................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................นางสุขจติ มะโนสันต์..........................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   61 



1 05M009 น.ส.3ก 8 5320II13 8 ถ.บา้นตันหยงมะลิ 15 0 0 ∕ สวนยางพารา

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายแสง บญุสม.............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................11....................................หมู่ที.่.............................................ถนน.....................บา้นตันหยงมะลิ.........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   62 



1 12T001/047 นส.3ก 6744 5321II179 161 68ก/44 ถ.โต๊ะลือเบ 0 1 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่...................354........................................หมู่ที.่.............................................ถนน...............ทรายทอง 4...............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............................................หมู่ที.่..............................ถนน......................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นายอดุลย์ อนุชิต.................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................................................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   63 



1 01D032/019 โฉนด 14513 54ต54อ37 41 5347 ถ.ทรายทอง 4 ซ.1 0 0 15.1 ∕ 1 42 บา้นตึก 1 ชั้น 48 48 เช่า

2 01D032/020 โฉนด 14512 54ต54อ37 40 5346 ถ.ทรายทอง 4 ซ.1 0 0 17.5 ∕ 2 40 บา้นตึก 1 ชั้น 48 48 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล..............สุไหงโก-ลก.............................อ าเภอ………........สุไหงโก-ลก.....................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางวราภรณ์ เด็จดวง..........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........3-9698-00078-63-7..............................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........นางวราภรณ์ เด็จดวง................................................................

อยู่บา้นเลขที่...................120........................................หมู่ที.่.............................................ถนน..............ลูกเสืออนุสรณ์................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................120..............................หมู่ที.่...........ถนน......ลูกเสืออนุสรณ์.

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   64 



1 04E057 โฉนด 3029 55ต54อ13 66 2960 ถ.วามันอ านวย 0 0 25.6 ∕ 1 57 บา้นตึก 3 ชั้น 192 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 14 50

ชั้น 2 64

ชั้น 3 64

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................57....................................หมู่ที.่.............................................ถนน..............วามันอ านวย................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................57............................หมู่ที.่..............................ถนน.................................วามันอ านวย.........................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...........-.........................ต าบล.......................................อ าเภอ……….........................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสกล ภจูนิดานนท์.....................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................นายสกล ภจูนิดานนท์..........................................................................................................................................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   65 



1 03F100 โฉนด 1817 55ต54อ22 19 1378 ถ.เจริญเขต 0 1 78 ∕ 1 155 บา้นไม้ 1 ชั้น 360 360 เช่า

2 04I064/003 โฉนด 1441 5320I2864-02 5 568 ถ.เจริญเขต 0 0 97.3 ∕ 2 268 บา้นตึก 2 ชั้นคร่ึง 250 อยู่เอง

ชั้น 1 100

ชั้น 2 50

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

อยู่บา้นเลขที่.......................268....................................หมู่ที.่.............................................ถนน............เจริญเขต..................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..............268...................................หมู่ที.่..............................ถนน....................เจริญเขต.....................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.................สุไหงโก-ลก..........................อ าเภอ………........สุไหงโก-ลก.....................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............... นายสมชาย หวังศุภดิลก...................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นายวิชัย หวังศุภดิลก........................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   66 



1 12O004 น.ส.3 2076/103 เล่ม 3 หน้า 21 ถ.ประชาว0ิวัฒน์ 0 0 19 ∕ 1 702/11 บา้นตึก 1 ชั้น 63 63 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................ปาเสมัส..................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................ปาเสมัส......................อ าเภอ………...............สุไหงโก-ลก..............................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....นางกลัยา เจะ๊นิ.............................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................นางกลัยา เจะ๊นิ......................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..................123/2.........................................หมู่ที.่...................1..........................ถนน..............................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...............123/2..............................หมู่ที.่.........1.....................ถนน

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   67 



1 04E352 โฉนด 4031 5321II2866-14 640 3514 ถ.วรคามินทร์ 0 0 28.7 ∕ 1 1 บา้นตึก 3 ชั้น คร่ึง 209.25 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 37.75 32

ชั้น 2 69.75

ชั้น 3 69.75

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

อยู่บา้นเลขที่.......................1....................................หมู่ที.่.............................................ถนน...................ประชาส าราญ...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................1...................................หมู่ที.่..............................ถนน.......ประชาส าราญ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล...............สุไหงโก-ลก..........................อ าเภอ………...สุไหงโก-ลก

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

1. รายการทีด่นิ
จ านวนเน้ือทีด่นิ

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นายกริิน ตันสกลุ.........................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................นายกริิน ตันสกลุ.....................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   68 



1 01D006/002 น.ส.3 เล่ม 9 33 1166/984 ถ.ทรายทอง 4 0 0 50 ∕ 1 103 บา้นตึก 1 ชั้น 64 64 เช่า

2 103/1 บา้นตึก 1 ชั้น 64 64 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

อยู่บา้นเลขที่........................12...................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............................ทรายทอง 4.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................12......................................หมู่ที.่..............................ถนน.............ทรายทอง 4....

ตรอก/ซอย..............7...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย............7..........................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.........................อ าเภอ………..........สุไหงโก-ลก...................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นางสู กมิแลม....................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......นางสู กมิแลม.................................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   69 



1 03A072 โฉนด 2579 5321II2866-15 2 2344 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 95.3 ∕

2 03A061 โฉนด 2596 55ต54อ7 5 2349 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 1 21.9 ∕     1 97/25 ตึก 1ชั้น 75 75 เช่า

∕ 2 97/26 ตึก 1ชั้น 75 75 เช่า

∕ 3 97/27 ตึก 1ชั้น 75 75 เช่า

∕ 4 97/28 ตึก 1ชั้น 75 75 เช่า

∕  5 97/29 ตึก 1ชั้น 75 75 เช่า

3 03E001 โฉนด 3608 55ต54อ8 16 3260 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 3 70.6     ∕

4 03E016 โฉนด 3453 55ต54อ8 14 3093 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 3 70.6     ∕ 

5 03D003 โฉนด 3245 55ต54อ7 33 2895 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 71.2 ∕ 6 52 อาคารตึก3ชั้น 484.5

ชั้น1 161.5

ชั้น2 161.5

ชั้น3 161.5

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............3...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.....................อ าเภอ………............สุไหงโก-ลก..........................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางเที่ยงไน้  แซ่อุ่น  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................นางเที่ยงไน้  แซ่อุ่น ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................74...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................74..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....เจริญเขต..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :    70 



6 03D007 โฉนด 3623 55ต54อ7 48 3280 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 34.4 ∕ 7 74 อาคารตึก4ชั้น 500 อยู่เอง

ชั้น1 125

ชั้น2 125

ชั้น3 125

ชั้น4 125

7 04B070 โฉนด 2725 55ต54อ10 68 2532 ถ.เทศปฐม ซ.2 0 0 50 ∕ 8 22 บา้นไม้1ชั้น 100 90 เช่า

∕ 9 24 บา้นไม้1ชั้น 100 90 เช่า

8 04B071 โฉนด 2324 55ต54อ10 67 2531 ถ.เทศปฐม ซ.2 0 0 50 ∕ 10 28 ตึก1ชั้น 75 75

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางเที่ยงไน้  แซ่อุ่น  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................นางเที่ยงไน้  แซ่อุ่น ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................74...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................74..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....เจริญเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............3...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.................................อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   70 



1 04B108 โฉนด 1275 5321II2666-16 730 1734 ถ.เทศปฐม 0 0 20.7 ∕

2 04B109 โฉนด 1276 5321II2666-16 731 1735 ถ.เทศปฐม 0 0 21.8     ∕

 

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่

รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์

งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

ตรอก/ซอย....................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก...................อ าเภอ……….......สุไหงโก-ลก..............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางสาวอาตีกะ๊ห ์ จ าปพีนัธ์ ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............1-9698-00189-84-0........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................60...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน............ลูกเสืออนุสรณ์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน......................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ตรอก/ซอย..............2...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    71 



1 12I012 น.ส.3ก. 648 5321I193 142 เล่ม7ก. หน้า48 ถ.โต๊ะลือเบ 0 1 0 ∕

2 12I013 น.ส.3ก. 609 5321I193 102 เล่ม7ก. หน้า7 ถ.โต๊ะลือเบ 0 1 0     ∕

3 12I014 น.ส.3ก. 647 5321I193 141 เล่ม7ก.หน้า47 ถ.โต๊ะลือเบ 0 1 0     ∕

4 09B164 น.ส.3ก. 470 5321//194 155  20 5ข ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.17 0 1 0     ∕

 

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายอคัรเดช  ทองนพคุณ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............3-9602-00383-83-0........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................319...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............รักษ์ชนะอทุศิ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    72 



1 09P001/050 น.ส.3ก. 6971 5320I194 3048 เล่ม70ข. หน้า21 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.21 0 0 50 ∕

2 09P001/049 น.ส.3ก. 6970 5321II194 3047 เล่ม70ข. หน้า20 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.21 0 0 50     ∕

 

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางศุลีพร  ชิทมรังสรรค์  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................15/5...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน............ประเวศชลธี............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    73 



1 04J076/004 โฉนด 18003 5320I2664-4 203 9329 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 39 ∕ 1 77 ตึก1หอ้ง1ชั้น 252 252 โกดัง

2 04J076/005 โฉนด 18181 5320I2664-4 241 6426 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 25 ∕ 2 77 ตึก1หอ้ง1ชั้น 252 252 โกดัง

3 04J076/006 โฉนด 18180 5320I2664-4 240 9525 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 25 ∕ 3 77 ตึก1หอ้ง1ชั้น 252 252 โกดัง

4 04J076/007 โฉนด 18179 5320I2664-4 239 9424 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 25 ∕ 4 77 ตึก1หอ้ง1ชั้น 252 252 โกดัง

5 04J076/003 โฉนด 18175 5320I2664-4 235 9420 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 58     ∕

6 04J076/008 โฉนด 18180 5320I2664-4 240 9425 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 25     ∕

7 04J076/009 โฉนด 18181 5320I2664-4 241 9426 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 25     ∕

8 04J076/002 โฉนด 18174 5320I2664-4 234 9421 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 58     ∕

9 04J076/001 โฉนด 18176 5320I2664-4 236 9421 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 85     ∕

10 04J076/013 โฉนด 18000 5320I2664-4 200 9326 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 40 ∕ 5 109 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 อยู่เอง

11 04C095 โฉนด 1678 55ต54อ3 70 1744 ถ.เทศปฐม ซ.1 0 0 22 ∕ 6 48 ตึก1หอ้ง1ชั้น 225 225 อยู่เอง

12 04C096 โฉนด 1684 55ต54อ3 76 1743 ถ.เทศปฐม ซ.1 0 0 52.3 ∕ 7 48 ตึก1หอ้ง1ชั้น 196 196 อยู่เอง

13 04C097 โฉนด 1677 55ต54อ3 77 1742 ถ.เทศปฐม ซ.1 0 0 52.9 ∕ 8 48 ตึก1หอ้ง1ชั้น 196 196 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่............................48...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน............เอเซีย18............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................48...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน....เอเซีย18.......................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-......................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด............นราธิวาส..................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางสาวพริิพรรณ  ทองศรีโรจน์  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............3-9699-00251-63-2........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................นางสาวพริิพรรณ  ทองศรีโรจน์ ...................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    74 



1 09W009 โฉนด 13016 5320ณ2664-910 8 6588 ถ.ประชาวัฒน์ 0 3 8 ∕

2 09W003/003 โฉนด 13015 5320i2664-9 7 6587 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 1 0.6 ∕

3 04E109/003 โฉนด 17688 5321II2866-13 11 7329 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 22.1 ∕ 1 50/2 ตึก 5 ชั้น 360 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 72

ชั้น 2 72

ชั้น 3 72

ชั้น 4 72

ชั้น 5 72

4 04E109/002 โฉนด 17689 5321II2866-13 12 7330 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 22.4 ∕ 2 50/2 ตึก 5 ชั้น 360 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1 72

ชั้น 2 72

ชั้น 3 72

ชั้น 4 72

ชั้น 5 72

5 07C101 นส3ก 2422 5321II195 1011 หน้า 22 เล่ม 25ก ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 23 ∕ 3 235 ตึก 2 ชั้น 108 อยู่เอง

ชั้น 1 54

ชั้น 2 54

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..........................716................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่......................716............................หมู่ที.่................ถนน

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.....................แขวงบางซ่ือ...................................................อ าเภอ..............................เขตบางซ่ือ..................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.................แขวงบางซ่ือ.......................อ าเภอ………..........เขตบางซ่ือ..................................

จงัหวัด.............................กทม...............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………............กทม...................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นางวัชนี มนัสสกลุ...............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................3-9698-00147-85-0.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................นางวัชนี มนัสสกลุ

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :  75  



6 07C100 นส3ก 2421 5321II195 1010 หน้า 21 25ก ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 23 ∕ 4 233 ตึก 2 ชั้น 108 สร้างบา้นขาย

ชั้น 1 54

ชั้น 2 54

7 07C099 นส3ก 2420 5321II195 1009 หน้า 19 25 ก ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 23 ∕ 5 231 ตึก 1 ชั้น 108 สร้างบา้นขาย

ชั้น 1 54

ชั้น 2 54

8 07C098 นส3ก 2419 5321II195 1008 หน้า 19 25 ก ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 23 ∕ 6 229 ตึก 2 ชั้น 108 สร้างบา้นขาย

ชั้น 1 54

ชั้น 2 54

9 07C097 นส3ก 2418 5321II195 1007 หน้า 18 25 ก ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23 ∕ 7 227 ตึก 2 ชั้น 108 สร้างบา้นขาย

ชั้น 1 54

ชั้น 2 54

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุ
วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.....................แขวงบางซ่ือ..........................................................อ าเภอ.....................เขตบางซ่ือ..............................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล.................แขวงบางซ่ือ........................อ าเภอ……….....เขตบางซ่ือ.......................................

จงัหวัด.............................กทม.................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........กทม..................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นางวัชนี มนัสสกลุ...............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................3-9698-00147-85-0......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นางวัชนี มนัสสกลุ...........

อยู่บา้นเลขที่..........................................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................716.................................หมู่ที.่...........ถนน........

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :  75  



1 03F113 โฉนด 1742 55ต54อ23 3 1197 ถ.ประเวศชลธี 0 1 21.6 ∕

2 03F114 โฉนด 729 55ต5423 4 724 ถ.ประเวศชลธี 0 0 71.4 ∕ 1 152-254 อาคารตึก 5 ชั้น 1,215 โรงแรมกรุงทอง

ชั้น 1 243

ชั้น 2 243

ชั้น 3 243

ชั้น 4 243

ชั้น 5 243

3 03F119 โฉนด 1505 55ต54อ23 14 734 ถ.วิถีอทุก 0 1 14.2 ∕

4 03F120 โฉนด 140 55ต54อ23 13 733 ถ.วิถีอทุก 0 1 98.6 ∕

5 03F121 โฉนด 731 55ต54อ23 12 732 ถ.วิถีอทุก 0 1 11.4 2 143 อาคารตึก  2 ชั้น 288 โรงแรมกรุงทอง (ปดิกจิการ)

6 03J003 โฉนด 4078 55ต54อ30 118 550 ถ.เจริญเขต 0 0 62.1 ∕ 2 273 บา้นตึก 1 ชั้น 80 55 25 อยู่เองประกอบการค้า (ร้านยา)

3 275 บา้นตึก 1 ชั้น 80 55 25 อยู่เองประกอบการค้า (ร้านยา)

7 04H220 โฉนด 1760 5320I2864-02 676 1248 ถ.เจริญเขต 0 0 17.7 ∕ 4 142 บา้นไม้ 1 ชั้น 70.4 70.4 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..................173......................................หมู่ที.่.............................................ถนน...................เจริญเขต..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................173............หมู่ที.่................ถนน........เจริญเขต

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก...................................................อ าเภอ.................สุไหงโก-ลก..............................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-.......................ต าบล.........สุไหงโก-ลก.................อ าเภอ……สุไหงโก-ลก…......

จงัหวัด...............................นราธิวาส............................................................โทร. ..........................088-6571777.........................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………............นราธวาส.................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายไพจติร พพิฒัน์เมฆนิทร์..............................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .........................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................นายไพจติร พพิฒัน์เมฆนิทร์

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :  76   



1 07A122 โฉนด 9670 5320II2664-8 2 5364 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 0 0 48 ∕

2 09T354 น.ส.3 1310 210 – เล่ม19หน้า64 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 0 0 45     ⁄

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล........................โละจดู.....................................................อ าเภอ.................................แว้ง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ...........................................สุไหงโก-ลก..........................................................

อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางกนกวรรณ  อนิทร์สกลุ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................129...............................หมู่ที.่............9.............................ถนน........สมษด์ิวงศ์..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   77 



1 04D348 โฉนด 4153 55ต54อ12,13 167 3490 ถ.วามันอ านวย 0 0 30 ⁄ 1 52 ตึก2ชั้น 150 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 75

ชั้น2 75

2 04D350 โฉนด 1801 55ต54อ131 23 1349 ถ.ประชาวิวัฒณ์ 0 0 17.5 ⁄ 2 60 ตึก2ชั้น 72 ใหเ้ช่า

ชั้น1 36

 ชั้น2 36

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................50/1...............................หมู่ที.่............-.............................ถนน........วามันอ านวย..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................50/1...................................หมู่ที.่..............-................ถนน......วามันอ านวย...................................................................................................................

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย..................-..................ต าบล................สุไหงโก-ลก........................อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก...................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส.........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..................-.......................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...........................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด........นราธิวาส......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางสุภาวดี  ล่ิวลักษณ์  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................นางสุภาวดี  ล่ิวลักษณ์  ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   78 



1 06H001/008 น.ส.3ก 4591 5320I/12 141 0 ถ.สุไหงโก-ลก-แว้ง 0 1 01 ∕

2 01P002/003 น.ส.3ก 8255 5321I181 2627 5เล่ม83ข ถ. ทรายทอง 1 0 0 55 ∕ 1 95  ตึก 1 ชั้น 90 90 อยู่เอง

3 01P007/012 น.ส.3ก 5198 5321/181 1191 0 ถ. ทรายทอง 1 0 0 48 ∕ 2 97  ตึก 1 ชั้น 90 90 อยู่เอง

4 01P076 น.ส.3ก เล่ม 9 หน้า 142 0 0 ถ. ทรายทอง 1 ซ.5 0 0 24 ∕ 3 2 ตึก 1 ชั้น 90 90 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.........อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก...............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….นราธิวาส….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก..............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายทิ่มทง  วัฒนโสภนิ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................นายทิ่มทง  วัฒนโสภนิ...................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................73...............................หมู่ที.่...................-..........................ถนน.............บา้นตันหยงมะลิ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................73.....................................หมู่ที.่..............-................ถนน บา้นตันหยงมะลิ..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   79 



1 01B081 โฉนด 3155 55ต54อ51 1 450 ถ.ทรายทอง 1 ซ.3 0 0 99.6 ∕

2 04D086 โฉนด 1045 55ต54อ11 32 1354 ถ.วรคามินทร์ 0 0 36.8 ∕ 1 122  ตึกชั้นเดียว 40 40 เช่า

∕ 2 124  ตึกชั้นเดียว 40 40 เช่า

3 03D065 โฉนด 2087 55ต54อ16 71 1993 ถ.ชลธารเขต ซ.3 0 0 87.9     ∕

4 03E029 โฉนด 2068 55ต54อ16 77 1945 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 25     ∕

5 03E030 โฉนด 5604 5321II195 2051 14 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 1 82.25     ∕

6 03E031 โฉนด 623 55ต54อ16 86 1946 " 0 0 51     ∕

7 03E032 โฉนด 624 55ต54อ16 81 1941 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 51.2     ∕

8 03E033 โฉนด 625 55ต54อ16 82 1940 ถ.ชลธารเขต ซ.3 0 0 19.3     ∕

9 03E025 โฉนด 622 55ต54อ16 79 1943 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 60.6     ∕

10 03E026 โฉนด 385 55ต54อ16 78 1944 " 0 1 79     ∕

11 03E018 โฉนด 3400 55ต54อ8 10 3043 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 42.8     ∕

12 03E019 โฉนด 3561 55ต54อ8 15 3205 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 3 80.5     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..........................23-25...............................หมู่ที.่...................-..........................ถนน.........สฤษด์ิวงศ์...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................23-25.....................................หมู่ที.่...............-...............ถนน    สฤษด์ิวงศ์....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล..............สุไหงโก-ลก...................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................นราธิวาส...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...................-......................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ......................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ...................สุไหงโก-ลก.............................จังหวัด........นราธิวาส......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายทวียศ  จริวิชญ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................นายทวียศ  จริวิชญ.........................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   80 



1 01F010 น.ส.3 เล่ม9 หน้า43 0 หน้า43 ถ.ทรายทอง4 0 2 50 ∕

2 01E076 โฉนด 1131 54ต54อ4 44 801 ถ.ทรายทอง2 0 0 41.7     ∕

3 01E078 โฉนด 949 54ต54อ46 42 793 ถ.ทรายทอง2 0 0 42.3 ∕ 1 4 ตึก1หอ้ง2ชั้น 96 อยู่เอง

ชั้น1 48

ชั้น2 48

4 01E077 โฉนด 950 54ต54อ46 43 794 ถ.ทรายทอง2 0 0 42.5     ∕

5 01F010/001 โฉนด 6930 54ต3054อ40 42 4822 ถ.ทรายทอง4 0 2 6     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก............อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก......................................................................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ............................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ.................สุไหงโก-ลก...............................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางศิริกลุ กงัวานธรรม  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................................นางศิริกลุ กงัวานธรรม....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................196/8-9...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............เอเชีย18............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................196/8-9......................................หมู่ที.่.............-.................ถนน....เอเวีย18..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   81 



1 09B194 น.ส.3ก 5021 5321II194 2072 หน้า21 51ก 0 0 50 ∕

2 09B195 น.ส.3ก 5022 5321II194 2073 หน้า22 51ก ถ. วรมินทร์ 0 0 50     ∕

3 09G177/002 โฉนด 10908 5320I2664-2 160 5774 ถ. ประชาวิวัฒน์ 0 0 53     ∕

4 09G177/001 โฉนด 10905 5320I2664-2 159 10909 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 52     ∕

5 07A100 น.ส.3ก 4121 5321195 1604 42121 ถ.รักษ์ธนาอทุศิ 0 0 22.5 ∕ 1 264/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 80 80 เช่า

6 12O020 น.ส.3ก 4219 5321I194 1719 0 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 50     ∕

7 09G226 โฉนด 10905 5320I2664-2 232 5771 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 51     ∕

8 04E195 โฉนด 181 5321II2866-14 118 50 ถ.วรคามินทร์ 0 0 29.7 ∕ 2 41 ไม้1หอ้ง2ชั้น 72 72 อยูเอง

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่............................41...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............วรดามินทร์...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................41.....................................หมู่ที.่..........-....................ถนน....วรคามินทร์..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-.......................ต าบล..................สุไหงโก-ลก................อ าเภอ……….............สุไหงโก-ลก.........................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล......................................สุไหงโก-ลก.................................................................

อ าเภอ.........................สุไหงโก-ลก............จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายแสงใส  อาคาน  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................นายแสงใส  อาคาน....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   82 



1 04G043/001 โฉนด 4791 5320I2864-01 586 4107 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 64.9 ∕ 1 34/4 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕     2 34/3 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

2 04G050/001 โฉนด 1795 5320I2864-01 589 1341 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 34.1 ∕ 3 34 ตึก1หอ้ง3ชั้น 240 เช่า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

 ชั้น3 80

3 04G050/002 โฉนด 4813 5320I2864-01 596 4116 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 43.1 ∕   4 34/86 ตึก1หอ้ง1ชั้น 25 25 ใหเ้ช่า,ประกอบการค้า

5 34/87 ตึก1หอ้ง1ชั้น 25 25 ใหเ้ช่า,ประกอบการค้า

6 34/85 ตึก1หอ้ง1ชั้น 25 25 ใหเ้ช่า,ประกอบการค้า

7 34/89 ตึก1หอ้ง1ชั้น 25 25 ใหเ้ช่า,ประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย............7..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............7.......................ต าบล...................สุไหงโก-ลก................อ าเภอ………......สุไหงโก-ลก...............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..............นราธิวาส.............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล................................สุไหงโก-ลก.......................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางหงษ์  น าเจริญ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................นางหงษ์  น าเจริญ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................55...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ลูกเสืออนุสรณ์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................55....................................หมู่ที.่................-..............ถนน....ลูกเสืออนุสรณ์..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :   83 



1 06G006 น.ส.3 291 0 0 เล่ม1หน้า59 9 3 52 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่............................67/1...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน............บา้นตันหยงมะลิ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล......................สุไหงโก-ลก.................................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางดี  จนัทร์สวัสด์ิ  ร่วม  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   84 



1 04D331 โฉนด 2462 55ต54อ12 124 2226 ถ.อารีฟมรรคา 0 0 19.6 ∕ 1 59 ตึก4ชั้น 208 อยู่เอง

    ชั้น1 52

ชั้น2 52

ชั้น3 52

ชั้น4 52

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................ปาเสมัส.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-.......................ต าบล...........................สุไหงโก-ลก........อ าเภอ………..........สุไหงโก-ลก...........................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล.............................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ...............สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายเสกสิษฎ ์ สงสวัสด์ิ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................นายเสกสิษฎ ์ สงสวัสด์ิ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................98/3..............................หมู่ที.่................1.............................ถนน...........-............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่......................98/3.................................หมู่ที.่..............1................ถนน.......-..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   85 



1 03F209 โฉนด 1488 55ต54อ23 34 673 ถ.วิถีอทุก 0 0 48     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..........................146...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ชลธารเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.......................-.........................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล......................สุไหงโก-ลก.................................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก......................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางหง่ก ี แซ่เฮา  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   86 



1 03I092/005 โฉนด 4178 5320I2864-03 717 3615 ถ.เจริญเขต 0 0 46.5 ∕ 1 151 ตึก1หอ้ง1ชั้น 75 75 ใหเ้ช่า,ซิอมแซม

∕     2 153 ตึก1หอ้ง1ชั้น 75 75 ใหเ้ช่า

2 03I092/006 โฉนด 4177 5320I2864-03 718 3614 ถ.เจริญเขต 0 0 47 ∕ 3 155 ตึก1หอ้ง1ชั้น 75 75 ซ่อมแซมจะอยู่เอง

∕ 4 157 ตึก1หอ้ง1ชั้น 75 75 ซ่อมแซมไม่มีคนเช่า

3 12N015 โฉนด 3258 5321II2666-13 522 2908 สุไหงโก-ลก-ปาดี 0 0 4.9     ∕

4 12N010 โฉนด 3257 5321II2666-13 515 2907 สุไหงโก-ลก-ปาดี 0 1 4.9     ∕

5 11D030 น.ส.3ก 3860 5321I193 700 เล่ม39ข.หน้า10 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 47 ∕   คอกแพะ

6 11D222 น.ส.3ก 3931 5321I193 771 เล่ม40ก.หน้า31 ถ.โต๊ะลือเบ 2 0 15     ∕

7 11G001 น.ส.3ก – 5321I193 – – สุไหงโก-ลก-ปาดี 5 3 47     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-......................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก....อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….................นราธิวาส..........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล......................สุไหงโก-ลก................................................................................

อ าเภอ........สุไหงโก-ลก..........................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายหะยียะโกะ ดาโอะ    ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายหะยียะโกะ ดาโอะ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................59...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............โต๊ะลือเบ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...............59........................................หมู่ที.่............-..................ถนน......โต๊ะลือเบ..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   87 



1 03F107 โฉนด 4113 55ต54อ22 85 3570 ถ.วิถีอทุก 0 2 08 ∕

2 03F108 โฉนด 4112 55ต54อ23 84 3564 ถ.วิถีอทุก 0 2 11.9     ∕

3 03F109 โฉนด 4111 55ต54อ23 83 3568 ถ.วิถีอทุก 0 2 41.9     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................17...............................หมู่ที.่............-.............................ถนน.........วงศ์วิถี...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่................-.........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.....................สุไหงโก-ลก..................................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายวงวัฒน์  ล่ิวลักษณ์  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   88 



1 04B014/001 โฉนด – 55ต54อ2 89 3598 ถ.เอเซีย18 0 0 71.6 ∕ 1 44/1 ตึก1ชั้น 70 70 เช่า

∕ 2 44/2 ตึก1ชั้น 70 60 อยู่เอง

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล..........................สุไหงโก-ลก.........อ าเภอ………......................สุไหงโก-ลก...............................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........นราธิวาส................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล................................สุไหงโก-ลก.......................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด........นราธิวาส......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายหะยีดาโอะ๊  หะยีสาและ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.......................................นายหะยีดาโอะ๊  หะยีสาและ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................154...............................หมู่ที.่............1.............................ถนน.........เอเซีย18..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..........154.............................................หมู่ที.่............1..................ถนน....เอเซีย18..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   89 



1 03F064 โฉนด 253 ต.สก.แผ่น9 10 188 ถ.ชลธารเขต 0 1 51.2 ∕ 1 128 อาคารไม้1ชั้น 90 90 เช่า
 ∕ 2 130 อาคารไม้1ชั้น 90 90 เช่า

∕ 3 132 อาคารไม้1ชั้น 90 90 เช่า

∕ 4 134 อาคารไม้1ชั้น 90 90 เช่า

∕ 5 136 อาคารไม้1ชั้น 90 90 เช่า

2 03F082 โฉนด 291 สก.แผ่นที9่ 14 261 ถ.ชลธารเขต 0 0 59.1     ∕

ถ.สาธารณประโยชน์

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................124-126...............................หมู่ที.่............-.............................ถนน.........ชลธารเขต..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่......................124-126.................................หมู่ที.่...........-...................ถนน....ชลธารเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-......................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.............อ าเภอ………..............สุไหงโก-ลก............................................................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........นราธิวาส................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.............................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายสุข  ขวัญชู ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นายสุข  ขวัญชู ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   90 



1 07A039 โฉนด 12472 5320I2664-4 54 6365 ถ.ประวิวัฒน์ ซ.8 0 0 51 1 514 ตึก1หอ้ง4ชั้น 256

∕ ∕     ชั้น1 24 40 อยู่เองประกอบการค้า

∕ ขั้น2 64 ใหเ้ช่า

∕ ชั้น3 64 ใหเ้ช่า

∕ ชั้น4 64 ใหเ้ช่า

  2 514/1 ตึก1หอ้ง4ชั้น 256

∕ ∕ ชั้น1 24 40 อยู่เองประกอบการค้า

∕ ชั้น2 64 ขายของ

∕ ชั้น3 64 ขายของ

∕ ชั้น4 64 ขายของ

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย............8...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย............8........................ต าบล......................สุไหงโก-ลก............อ าเภอ……….............สุไหงโก-ลก..............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….........นราธิวาส..................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล....................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................ด.ญ.วาชินี  แสงสุวรรณ   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................ด.ญ.วาชินี  แสงสุวรรณ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................514-514/1...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............ประชาวิวัฒน์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................514-514/1...................................หมู่ที.่.........-.....................ถนน......ประชาวิวัฒน์..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :   91 



1 04D199/003 โฉนด 172 1 33 198 ถ.วงศ์วิวัฒน์ 0 0 27 ⁄ 1 49/6 ไม้ชั้นเดียว 72 72 เช่า

    

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................91...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............เทศปฐม............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................91.....................................หมู่ที.่...............-...............ถนน......... เทศปฐม..................................................................................................................

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก..........อ าเภอ………................สุไหงโก-ลก.....................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................นราธิวาส...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.................สุไหงโก-ลก.................................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด........นราธิวาส......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นางสาวพศิกรณ์  ศักดาวุธ   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...............3-9698-00015-70-8......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................ นางสาวพศิกรณ์  ศักดาวุธ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   92 



1 01G017 โฉนด 936 54ต54อ47 32 754 ถ.ทรายทอง4 1 0 45.1 ⁄

2 01D002 น.ส.3ก 113 5321/193 9 – ปาดี-สุไหงโก-ลก 19 0 0 ⁄     

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย...............................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล...........................สุไหงโก-ลก..............อ าเภอ………..............สไหงโก-ลก.......................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….......................................นราธิวาส....….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล........................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายเพช็ร  ศรีสุวรรณ   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................นายเพช็ร  ศรีสุวรรณ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................86...............................หมู่ที.่...............1.............................ถนน...........ทรายทอง4............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................86................................หมู่ที.่.............1.................ถนน...ทรายทอง4..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่............-.............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   93 



1 01G025/005 โฉนด 895 5321II2866-70 5 965 ถ.ทรายทอง4 0 0 34.5 ⁄ 1 50 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕     2 52 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 3 54 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 4 56 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 5 58 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕   6 60 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 7 62 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 8 64 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 9 66 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 10 66/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 11 66/2 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

∕ 12 66/3 ตึก1หอ้ง1ชั้น 35 35 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................18...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........ทรายทอง4............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................18................................หมู่ที.่...........-.................ถนน...ทรายทอง4..................................................................................................................

ตรอก/ซอย......................2.........................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............2......................ต าบล...........................สุไหงโก-ลก................อ าเภอ………..............สไหงโก-ลก.......................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….......................................นราธิวาส....….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่................-.........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.....................สุไหงโก-ลก.............................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............................นางสาวเกรวี  สุวรรณเรือง  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................3-9698-00228-18-3....................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นางสาวเกรวี  สุวรรณเรือง .......................................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   94 



1 03K003/001 โฉนด 16287 55ต54อ39 78 7022 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 42.5 ⁄ 1 129/9 ตึก1หอ้ง1ชั้น 56 56 เช่า

∕     2 129/10 ตึก1หอ้ง1ชั้น 56 56 เช่า

2 03K003/002 โฉนด 16286 55ต54อ39 77 1020 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 47.5 ∕ 3 129/6 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 4 129/7 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 5 129/8 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................แหลมโพธิ์....................................................อ าเภอ..................................ยะหร่ิง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล....................แหลมโพธิ์..................อ าเภอ………...............ยะหร่ิง.....................................................

จงัหวัด.............................ปตัตานี..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………......................................ปตัตานี...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล........................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............................นางสาวฮาวาณี  คาลา.........................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........นางสาวฮาวาณี  คาลา..............  ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................374...............................หมู่ที.่...............1.............................ถนน............-............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................374.....................................หมู่ที.่..............1.............ถนน.........-..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   95 



1 04E230 โฉนด 274 ต าบลสก.แผ่นที2่ 53 824 ถ.สฤษด์ิวงศ์ 0 0 60.6 / 1 98/4-5 ตึก 4 ชั้น 880 โรงแรมฟอร์ยู

    ชั้น 1 220

ชั้น 2 220

ชั้น 3 220

ชั้น 4 220

2 04E236 โฉนด 290 ต าบลสก.แผ่นที2่ 44 274 ถ.วงศ์วิถี 0 0 20.2 /   1 36 ตึก 2 ชั้น 85.6

ชั้น 1 42.8

ชั้น 2 42.8

3 04F220 นส3 1710 หมู3่ 5321 // 195 ล 19 ห 144 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 0 0 56 / 1 87 ตึกชั้นเดียว 72 72

2 89 ตึกชั้นเดียว 72 72

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................36...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............วงศ์วิถี............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................36.....................................หมู่ที.่...............-...............ถนน......... วงศ์วิถี..................................................................................................................

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.............อ าเภอ………................สุไหงโก-ลก.....................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................นราธิวาส...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.......................สุไหงโก-ลก...........................................................................

อ าเภอ...........สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด...........นราธิวาส...................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายถาวร  ประทปีสว่างวงศ์   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................นายถาวร  ประทปีสว่างวงศ์............................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   96 



1 04D309/004 โฉนด 4468 55ต54อ4 96 3817 ถ.อารีฟมรรค 0 0 24.8 ⁄ 1 9 ไม้ชั้นเดียว 144 50 เช่า

    

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.......อ าเภอ………................สุไหงโก-ลก.....................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................นราธิวาส...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล...................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก...............................จังหวัด...........นราธิวาส...................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายโกวิทย์  นิลโกสิตย์   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................ นายโกวิทย์  นิลโกสิตย์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................153...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............ประชาวิวัฒน์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................153.....................................หมู่ที.่...............-...............ถนน......... ประชาวิวัฒน์..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   97 



1 03F008 โฉนด 3406 55ต54อ22 129 3045 ถ.เจริญเชต 0 0 30.5 ∕ 1 131 ตึก1ชั้น 75 75 เช่า

2 03F007 โฉนด 2406 55ต54อ14 7 954 ถ.เจริญเชต 0 1 52.5 ∕     2 127 ตึก2ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น1 80

ชั้น2 80

∕ 3 129 ตึก2ชั้น 160 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

  ชั้น1 80

ชั้น2 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.......................21...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........ปตัตานีภริมย์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................21...................................หมู่ที.่...............-...............ถนน......... ปตัตานีภริมย์..................................................................................................................

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล........................อาเนาะรู.....................................................อ าเภอ.................................เมือง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล....................อาเนาะรู........................อ าเภอ……เมือง…................สุไหงโก-ลก.....................................................

จงัหวัด.............................ปตัตานี..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................ปตัตานี...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.............................สุไหงโก-ลก...................................................................

อ าเภอ................สุไหงโก-ลก.............................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............................นายค ารณ  จรรโลงศิลป์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...........3-9499-00055-30-2..........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................ นายค ารณ  จรรโลงศิลป ์....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :   98 



1 04E116/001 โฉนด 4749 55ต54อ5 65 4115 ถ.เทศปฐม 0 0 28.2 ⁄ 1 51 ไม้ชั้นเดียว 80 80 เช่า

    

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย...........3...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............3.....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.................อ าเภอ………................สุไหงโก-ลก.....................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………........................................นราธิวาส...….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายวิชชุพงศ์  บวรวิวรรธน์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............นายวิชชุพงศ์  บวรวิวรรธน์....  ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................60-62...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................60-62.....................................หมู่ที.่...............-...............ถนน......... เจริญเขต..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่................-.........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก............................. ล ำดับที ่ :   99 



1 04D131 โฉนด 1897 55ต54อ12 34 1591 ถ.วรคามินทร์ 0 0 20.9 ∕     1 92 ตึกชั้นเดียว 75 75 อยุ่เอง

2 09I002 โฉนด 5410 55ต2554อ17 13 4209 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 11 2 29.8   ∕

3 09I002/001 โฉนด 5411 55ต54อ25 14 4210 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 5 3 34.5   ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

สร้าง(ปี)

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย
สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

(ระบุ)

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.........................58/1...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............วรคามินทร์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................58/1...................................หมู่ที.่..........-....................ถนน.....วรคามินทร์..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล..........................สุไหงโก-ลก..................อ าเภอ………................สุไหงโก-ลก......................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..............นราธิวาส.............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.........................สุไหงโก-ลก........................................................................

อ าเภอ...........สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายเหง้  จนิดาพนัธ์  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................นายเหง้  จนิดาพนัธ์  ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่:  100 



1 04C190 โฉนด 1847 55ต54อ4 12 1425 ถ.วงศ์วิวัฒน์ 0 0 34.5 ∕ 1 52 บา้นคร่ึงตึกค่ึงไม้ 2 ขั้น 200 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น 1

ชั้น 2

2 04D025 โฉนด 13945 5321II2866-13 22 8445 ถ.วรคามินทร์ 0 0 24.3 ∕ 2 91 ตึก 1 ชั้น 90 90 เช่า

3 04D245/001 โฉนด 13944 5321II2866-13 21 8892 ถ.วรคามินทร์ 0 0 24.3 ∕ 3 93 ตึก 1 ชั้น 90 90 เช่าประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่......................52.....................................หมู่ที.่.............................................ถนน.............วงศ์วิวัฒน์.................................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................52.............................หมู่ที.่..............................ถนน...............วงศ์วิวัฒน์............................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก........................อ าเภอ………...........สุไหงโก-ลก...................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส....................................

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก........................

อ าเภอ....................สุไหงโก-ลก........................................จงัหวัด.................นราธิวาส.................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........นายพรประสิทธิ์ จนัทระ..................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........3-9001-0673-84-4..................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.......................นายพรประสิทธิ์ จนัทระ....................................................................................................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่  :   101 



1 12G148 น.ส.3ก 3079 5321/193 426 – ถ.โต๊ะลิอเบ 0 0 50 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เทศบาล........................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางสาวฮารียา เบง็ราแต๊ะ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.......................53/2...............................หมู่ที.่.............2.............................ถนน..........โต๊ะลือเบ............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..................-.......................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  102 



1 09S040 โฉนด 9976 5320I2664-11 3 5492 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 1 27 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่..........................4...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............20...................................ต าบล.........................แว้ง.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล......................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางสาวกญัจลักษณ์  จติต์ภกัดี   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  103 



1 12O034 น.ส3 1201 103 เล่ม19 44 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 0 ∕ 1 684/5 ตึก1หอ้ง1ชั้น 95 95 อยู่เอง

∕     2 684/6 ตึก1หอ้ง1ชั้น 95 95 อยู่เอง

∕ 3 684/7 ตึก1หอ้ง1ชั้น 95 95 อยู่เอง

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เทศบาล........................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางกติิมา  จนัทร์ขาว    ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................นางกติิมา  จนัทร์ขาว  ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................684/5...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ประชาวิวัฒน์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..............684/5.........................................หมู่ที.่.............-.................ถนน....ประชาวิวัฒน์..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..........-...............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-.......................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................................อ าเภอ………........สุไหงโก-ลก..............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………......นราธิวาส.....................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  104 



1 04A166 น.ส.3 987 0 0 0 ถ.ประชาวิวัฒน์ 3 1 0 ∕ 1 240 ไม้1หอ้ง1ชั้น 80 80 เช่า

หน้า199 ∕     2 242 ไม้1หอ้ง1ชั้น 80 80 เช่า

เล่ม3หมู3่ ∕ 3 244 ไม้1หอ้ง1ชั้น 80 80 เช่า

∕ 4 246 ไม้1หอ้ง1ชั้น 80 80 เช่า

2 09B100 น.ส.3ก 414 5321I194 129 หน้า14เล่ม5ก ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.18 0 0 50     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่............................165...............................หมู่ที.่................1.............................ถนน.............-............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............165..........................................หมู่ที.่.............1.................ถนน.......-..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-......................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.......................................................อ าเภอ……….........สุไหงโก-ลก.............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………นราธิวาส...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................................สุไหงโก-ลก..............................................................

อ าเภอ...............สุไหงโก-ลก..............................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางหะยียียะ  หะยีตาเยะ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................................นางหะยียียะ  หะยีตาเยะ....................................................................................................................................................................................................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  105 



1 06A148 น.ส.3ก 1391 5320/13 265 0 บา้นตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕

2 06A149 น.ส.3ก 1392 5320/13 266 0 บา้นตันหยงมะลิ 0 0 50     ∕

3 06A150 น.ส.3ก 1393 5320/13 267 0 บา้นตันหยงมะลิ 0 0 50     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก...........................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางเหลียด  ศรีสุวรรณ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................176...............................หมู่ที.่................6.............................ถนน.............-............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................โล๊ะจดู.....................................................อ าเภอ.................................แว้ง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  106 



5 01J082 น.ส.3ก. 3218 5321II181 254 0 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 0 2 50 ∕ 4 ตึก1หอ้ง1ชั้น 112 112 ไม่มีบา้นเลขที่

∕  5 37 ตึก1หอ้ง1ชั้น 50 50 อยู่เอง

∕   6 37/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 7 37/2 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 8 37/3 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 9 37/4 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 10 37/5 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 11 37/6 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 12 37/7 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่.........................408...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ทรายทอง4............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................408....................................หมู่ที.่.............-.................ถนน.........ทรายทอง4..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล......................สุไหงโก-ลก........................................................อ าเภอ………..........สุไหงโก-ลก.............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ..................086-2906585.................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...............นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ........................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางตีกะ๊  เจะ๊อเูซ็ง  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................นางตีกะ๊  เจะ๊อเูซ็ง  ....................................................................................................................................................................................................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  107 



1 01J086 น.ส.3ก. 3149 5321II181 258 0 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 0 0 50 ∕     1 39 ตึก1หอ้ง2ชั้น 20 20 เช่า

∕ 2 39/1 ตึก1หอ้ง2ชั้น 20 20 เช่า

∕ 3 39/2 ตึก1หอ้ง2ชั้น 20 20 เช่า

2 01J083 น.ส.3ก. 7019 5321II181 255 0 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 0 0 50 ∕ 13 37/8 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 14 37/9 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 16 477/28 ตึก1หอ้ง1ชั้น 96 96 เช่า

3 01H064/001 โฉนด 4200 55ต3455อ26 34 3603 ถ.ทรายทอง4 0 0 65 ∕ 17 477/27 ตึก1หอ้ง1ชั้น 96 96 เช่า

4 01J145 โฉนด 3412 54ต4955อ41 43 3064 ถ.ทรายทอง4 0 0 50.6     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ........................สุไหงโก-ลก..........................................................................

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ..................086-2906585.................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...............นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก.................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

อยู่บา้นเลขที่.........................408...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ทรายทอง4............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................408....................................หมู่ที.่.............-.................ถนน.........ทรายทอง4..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล......................สุไหงโก-ลก........................................................อ าเภอ………..........สุไหงโก-ลก.............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางตีกะ๊  เจะ๊อเูซ็ง  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................นางตีกะ๊  เจะ๊อเูซ็ง  ....................................................................................................................................................................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง
หลัง

หลัก
หลังรอง

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ล ำดับที ่:  107 



1 01H063 โฉนด 4124 54ต3455อ26 31 3561 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 0 0 64.2 ∕ 1 477/29 ตึก1หอ้ง1ชั้น 96 96 อยู่เอง

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางยะเราะห ์ บนิเจะ๊อารง  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................นางยะเราะห ์ บนิเจะ๊อารง....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................477...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน.............ทรายทอง4...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................477....................................หมู่ที.่..............-................ถนน......ทรายทอง4..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ..................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ................สุไหงโก-ลก.............................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ตรอก/ซอย..............4...................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............4.....................ต าบล................สุไหงโก-ลก..............................................................อ าเภอ……….......สุไหงโก-ลก................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..........นราธิวาส.................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย

ล ำดับที ่:  108 



1 01J089 น.ส.3ก 3208 5321I181 261 8 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 0 0 50 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย....................................ต าบล............................................................................อ าเภอ……….....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เทศบาล................สุไหงโก-ลก..................................................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด.............นราธิวาส.................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายกี้กวง แซ่ออ่ง   ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................10...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน............ประชาวิวัฒน์............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  109 



1 05A187 น.ส.3ก 1811 5321II195 589 เล่ม19ก หน้า11 ถ.เจริญเขต ซ17 0 0 25 1 387 ตึก1หอ้ง2ชั้น 160

∕ ∕     ชั้น1 60 20 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น2 80

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ตรอก/ซอย.............17...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............17.....................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล................................สุไหงโก-ลก...............................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............................นางสาวจอย  มูสิกะสง  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................นางสาวจอย  มูสิกะสง  ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................387...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........เจริญเขต..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................387.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน............เจริญเขต..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  110 



1 05A149 น.ส.3ก 1812 5321II195 590 เล่ม19ก หน้า12 ถ.เจริญเขต ซ17 0 0 25 1 385 ตึก1หอ้ง2ชั้น 160

∕ ∕     ชั้น1 60 20 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น2 80

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ......................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ........สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด........นราธิวาส......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............................นางสาวกญัญามาศ  ชูมาลัย  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................1-9698-00150-45-5....................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................นางสาวกญัญามาศ  ชูมาลัย   ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..........................385...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........เจริญเขต..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................385.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน............เจริญเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............17...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............17.....................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ....................................086-9634208...............................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  111 



1 04H087 โฉนด 993 5321II2866-14 862 1113 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 38.7 ∕ 1 25 ตึก1หอ้ง3ชั้น 240 อยู่เอง

    ชั้น1 80

ชั้น2 80

ชั้น3 80

2 01F003/031 น.ส.3ก. 9565 5321I181 3321 เล่ม96ข. หน้า15 ถ.ทรายทอง4 0 0 20 ∕ 2 53/7 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 อยู่เอง

3 03I094/001 โฉนด 5277 55ต54อ31 126 4205 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 2 13.8     ∕

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...............-.....................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล.........................สุไหงโก-ลก........................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............................นางวัชรี  วงศ์วรรณโชติ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................1-9698-00150-45-5....................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........................นางวัชรี  วงศ์วรรณโชติ   ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................25...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........ประชาวิวัฒน์..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................25.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........ประชาวิวัฒน์..................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  112 



1 09P001/009 น.ส.3ก 6934 5321//194 3011 – ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.21 0 0 50 ∕

    

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อยู่บา้นเลขที่.........................136/40...............................หมู่ที.่...............5.............................ถนน..........................-..........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..............................................................................................................................

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล.........................ปาเสมัส.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...................................ต าบล....................................................................อ าเภอ………........................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...............................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........................นายสุทนิ  โคมลอย  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................. ....................................................................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  113 



1 01N037 น.ส.3ก 3071 5321//181 195 หน้า21เล่ม31ข ถ.ทรายทอง1 ซ.8 0 0 25 ∕

2 01N038 น.ส.3ก 3070 5321//181 194 หน้า20เล่ม31ข ถ.ทรายทอง1 ซ.8 0 0 25     ∕

3 01N039 น.ส.3ก 3069 5321//194 193 หน้า20เล่ม31ข ถ.ทรายทอง1 ซ.8 0 0 25     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ตรอก/ซอย............8...................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...................................ต าบล....................................................................อ าเภอ………........................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...............................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล.........................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........................นางสาวสุธิดา  อาแว  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...........2-9610-00010-00-5.........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................143...............................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..........................ทรายทอง1.........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่..............................ถนน..............................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  114 



1 03H091/003 โฉนด 14777 55ต54อ30 159 8731 ถ.เจริญเขต 0 1 20.9 ∕ 1 223 ตึก1หอ้ง3ชั้น 216 เช่า

    ชั้น1 72

ชั้น2 72

ชั้น3 72

∕ 2 225 ตึก1หอ้ง3ชั้น 216 เช่า

 ชั้น1 72

  ชั้น2 72

ชั้น3 72

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก...........................................................................

อ าเภอ........สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด.........นราธิวาส.....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........................นางสุดา  อสิระ  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................นางสุดา  อสิระ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................54/61...............................หมู่ที.่...............5.............................ถนน..........................-..........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...............54/61........................................หมู่ที.่............5..................ถนน  -..............................................................................................................................

ตรอก/ซอย............-...................................ต าบล........................สีกนั.....................................................อ าเภอ................................ดอนเมือง................................................................................................................................ตรอก/ซอย...................................ต าบล..................สีกนั..................................................อ าเภอ……….........ดอนเมือง...............................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….……….......นราธิวาส........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...........-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  115 



1 04E245 โฉนด 3994 55ต55อ13 94 3474 ถ.สฤษด์ิวงศ์ 0 0 37.4 ∕ ∕ 1 114 ตึก1หอ้ง3ชั้น 270 อยู่เองประกอบการค้า

    ชั้น1 90

ชั้น2 90

ชั้น3 90

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล ....................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............................นายสุขุม  กมลสุโกศล................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9698-00136-76-9.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................นายสุขุม  กมลสุโกศล  ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่..................114.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..................สฤษด์ิวงศ์...................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................114................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..............สฤษด์ิวงศ์...............................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  116 



1 04D190 โฉนด 177 ต าบลสก.แผ่นที่21 5 187 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 58.9 ∕ 1 114/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 26 26 อยู่เอง

∕     2 112 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 ใหเ้ช่า

∕ 3 114 ตึก1หอ้ง1ชั้น 54 54 ใหเ้ช่า

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อยู่บา้นเลขที่..................127.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..................วงศ์วิถี...................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................127................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.............วงศ์วิถี...............................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.................-........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...................สุไหงโก-ลก.................................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..1.นายองักรู  มานัสมีกลุ  2.น.ส.ชนิษญา  มานัสมีกลุ  3.น.ส.อชิยา  มานัสมีกลุ...............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........1.นายองักรู  มานัสมีกลุ  2.น.ส.ชนิษญา  มานัสมีกลุ  3.น.ส.อชิยา  มานัสมีกลุ.................... ....................................................................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  117 



1 04H010 โฉนด 550 5320I2864-01 537 997 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ. 0 0 39.6 ∕ ∕ 1 17-19 ตึก2หอ้ง4ชั้น 720 อยู่เองประกอบการค้า

∕     ชั้น1 180 เช่า

ชั้น2 180 อยู่เอง

ชั้น3 180 อยู่เอง

ชั้น4 180 อยู่เอง

2 04H012 โฉนด 453 3520I2864-01 536 995 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.3 0 0 45.3 ∕  2 21 คร่ึงตึกคร่ึงไม1้หอ้ง2ชั้น 144 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

  ชั้น1 72

ชั้น2 72

∕ 3 23 คร่ึงตึกคร่ึงไม1้หอ้ง2ชั้น 144 72 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 72

ชั้น2

3 04H021/001 โฉนด 4426 55ต54อ21 144 3838 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.3 0 0 34.9 ⁄ 4 69 ไม้1หอ้ง1ชั้น 72 72 ใหเ้ช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล .....................สุไหงโก-ลก..............................................................................

อ าเภอ...........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายไพโรจน์  โรปนกลุ.............................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................นายไพโรจน์  โรปนกลุ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่.........................99................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...........................อารีฟมรรคา..........................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่......................99..............................หมู่ที.่...........-...................ถนน............อารีฟมรรคา............................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  118 



1 11K003 โฉนด 10960 5321/193 16 40 ถ.ตันหยงมะลิ 27 3 68 ⁄

โฉนด 8199 5320/2264-8,7 3 5035 ถ.ตันหยงมะลิ 10 2 47 ⁄     

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล.....................สุไหงโก-ลก...............................................................................

อ าเภอ...........สุไหงโก-ลก....................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....นางสุข  การุโณ..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........3-9698-00078-69-6............................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................. ....................................................................................................................................................................................................

ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

อยู่บา้นเลขที่................142........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน.................ตันหยงมะลิ...................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่.............-............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์

ล ำดับที ่:  119 



1 03I/077 โฉนด 603 55ต54อ31,32 47 456 ถ.เจริญเขต ซ.7 0 2 74.8 ∕ 1 146/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 40 40 อยู่เอง

    ⁄

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..........-...............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ............................สุไหงโก-ลก.......................................................................

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสุกรี  แวมูหะมะ..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ........3-9698-00107-45-9............................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................นายสุกรี  แวมูหะมะ............ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่................146/1........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน.................เจริญเขต.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่................146/1....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......เจริญเขต..........................................................................................................................................

ตรอก/ซอย............7..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............7......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

อ าเภอ...............สุไหงโก-ลก................................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ
เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  120 



1 01B081 โฉนด 3155 55ต54อ51 1 450 ถ.ทรายทอง1 ซ.3 0 0 99.6 ⁄

2 04D086 โฉนด 1045 55ต54อ11 32 1354 ถ.วรคามินทร์ 0 0 36.8 ⁄ 1 122 ตึก1หอ้ง1ชั้น 40 40 ใหเ้ช่า

∕ 2 124 ตึก1หอ้ง1ชั้น 40 40 ใหเ้ช่า

3 03D065 โฉนด 2087 55ต54อ16 71 1993 ถ.ชลธารเขต ซ.3 0 0 87.9     ⁄

4 03E029 โฉนด 2068 55ต54อ16 77 1945 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 25     ⁄

5 03E030 น.ส.3ก 5604 5321II195 2051 14 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 1 82.25     ⁄

6 03E031 โฉนด 623 55ต54อ16 86 1942 – 0 0 51     ∕

7 03E032 โฉนด 624 55ต54อ16 81 1941 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 51.2     ∕

8 03E033 โฉนด 625 55ต54อ16 82 1940 ถ.ชลธารเขต ซ.3 0 0 19.3     ∕

10 03E025 โฉนด 622 55ต54อ16 79 1943 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 60.6     ∕

11 03E026 โฉนด 385 55ต54อ16 78 1944 – 0 1 79     ∕

12 03E018 โฉนด 3400 55ต54อ8 10 3043 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 42.8     ∕

13 03E019 โฉนด 3561 55ต54อ8 15 3205 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 3 80.5     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

ตรอก/ซอย............-..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล ..............................สุไหงโก-ลก....................................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก......................................จังหวัด......นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายทวียศ  จริวิชญ..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................นายทวียศ  จริวิชญ.............. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...............23-25........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...............สฤษด์ิวงศ์.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................23-25..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน สฤษด์ิวงศ์..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  121 



1 04B030 โฉนด 5548 55ต54อ10 121 4290 ถ.เทศปฐม 0 0 39.5 ∕ 1 154 คร่ึงตึกคร่ึงไม้ชั้นเดียว 70 70 อยู่เอง

2 04B030/001 โฉนด 5547 55ต54อ10 120 4289 ถ.เทศปฐม 0 0 26 ∕ 2 154 คร่ึงตึกคร่ึงไม้ชั้นเดียว 70 70 อยู่เอง

3 04B030/002 โฉนด 5949 55ต54อ10 122 4291 ถ.เทศปฐม 0 0 32.2 ∕ 3 154 คร่ึงตึกคร่ึงไม้ชั้นเดียว 70 70 อยู่เอง

4 04B030/003 โฉนด 5550 55ต54อ10 123 4292 ถ.เทศปฐม 0 0 31.8     ∕

5 04B030/004 โฉนด 5551 55ต54อ10 124 4293 ถ.เทศปฐม 0 0 33.2     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย............-..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล..........................สุไหงโก-ลก..........................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสงวน  ติระพฒัน์..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายสงวน  ติระพฒัน์..... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...............124........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน.................เทศปฐม................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..............124......................................หมู่ที.่...........-...................ถนน............เทศปฐม..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่............-.............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  122 



1 01P061 น.ส.3ก. 13599 5321I183 4522 – ถ.ทรายทอง1 0 0 23 ∕ 1 18 ตึก1หอ้ง1ชั้นคร่ึง 72 72 อยู่เอง

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

อยู่บา้นเลขที่...............18........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน................ทรายทอง1................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..............18......................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........ทรายทอง1..........................................................................................................................................

ตรอก/ซอย............6..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย............6......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก...........................................................................

อ าเภอ.......สุไหงโก-ลก......................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายมนตรี  ยั่งยืน..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นายมนตรี  ยั่งยืน.. ....................................................................................................................................................................................................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์

ล ำดับที ่:  123 



1 07C131/014 โฉนด 6453 5320/2864-5 539 4531 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.4 0 0 24.4 ∕ 1 135/46 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 อยู่เอง

2 07C131/013 โฉนด 6452 5320/2864-5 538 4530 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.4 0 0 24.4 ∕ 2 135/47 ตึก1หอ้ง1ชั้น 48 48 อยู่เอง

3 04I090 น.ส.ก3 4710 5321//195 1899 หน้า20เล่ม31ข ถ.เจริญเขต 0 0 30.75 ∕ 3 282 ตึก1หอ้ง1ชั้น 62 62 ซ่อมรถมอไซด์

∕ 4 282/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 62 62 สอนพเิศษ

∕ 5 282/2 ตึก1หอ้ง1ชั้น 62 62 คาราโอเกะ

∕  6 282/3 ตึก1หอ้ง1ชั้น 62 62 ของช า,อาหารตามส่ัง

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ตรอก/ซอย...........1..................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย............1......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

หมู่ที.่............-.............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก.............................................................................

อ าเภอ........สุไหงโก-ลก.......................................จังหวัด....นราธิวาส..........................................

อยู่บา้นเลขที่...............31........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...............เจริญเขต...............................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.............31......................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......เจริญเขต..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายกปัภทัร์  ธรรมพนูพสัิย..........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................นายกปัภทัร์  ธรรมพนูพสัิย.. ....................................................................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ
เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  124 



1 03B066 โฉนด 3181 55ต54อ8 9 2840 ถ.เจริญเขต ซ.3 4 3 42.1 ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.........................ลุมพนิี.....................................................อ าเภอ..................................ปทมุวัน................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................กรุงเทพฯ..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

เทศบาล...........................สุไหงโก-ลก.........................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางสาวชนันภรณ์  ชวาณิชย.์........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่................231/24........................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน................ราชด าริ.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  125 



1 09A018 โฉนด 3295 55ต53อ 26 2938 ปาดี-โก-ลก 0 1 4.5 ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก.............................................................................

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางจา้เจญิ  ชูจติิ.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่................15.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน................เทศปฐม.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  126 



1 04D315/002 น.ส.3 ต าบล สก. – – – ถ.อารีฟมรรคา 0 0 24 ∕ 1 35 ตึก1หอ้ง3ชั้น 204 อยู่เอง

หมู่ 2 ชั้น1 68

เล่ม2หน้า37 ชั้น2 68

ชั้น3 68

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

อยู่บา้นเลขที่................35.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน................อารีฟมรรคา.................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..............37......................................หมู่ที.่...........-...................ถนน อารีฟมรรคา..........................................................................................................................................

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล......................สุไหงโก-ลก..............................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก...................................จังหวัด...........นราธิวาส...................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายธีรพร  ลือบณัทติกลุ.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................นายนพดล  ลือบณัทติกลุ. ....................................................................................................................................................................................................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  127 



1 04C109 โฉนด 1926 55ต54อ03 98 1644 ถ.เทศปฐม ซ.1 0 0 24 ∕

2 04C110 โฉนด 1927 55ต54อ03 99 1645 ถ.เทศปฐม ซ.1 0 0 24     ∕

3 03B015/001 โฉนด 4022 55ต54อ64 13 3499 ถ.เอเชีย 18 0 0 10.5     ∕

4 03B013 โฉนด 3442 54ต54อ63 11 5954 ถ.เจริญเขต 0 0 89.9     ∕

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล....................สุไหงโก-ลก................................................................................

อ าเภอ.........สุไหงโก-ลก......................................จังหวัด.......นราธิวาส.......................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายธวัชชาติ  แซ่เอี้ยว.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ............3-9698-00011-65-6......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่................19.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน...............เทศปฐม................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน ..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่............-.............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  128 



1 11U213 นส.3 ล 19 เลขที่ 1061/40 – – ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 75 ∕

2 01L071 โฉนด 910 5321/2866-12 2 641 ถ.ทรายทอง5 ซ.1 2 0 34.9 1 45 ตึก1หอ้ง1ชั้น 65 65 ใหเ้ช่า

∕ 2 47 ตึก1หอ้ง1ชั้น 130 130 อยู่เอง

∕ 3 51/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 130 130 อยู่เอง

    ∕ 4 67 ตึก1หอ้ง1ชั้น 49.5 49.5 ใหเ้ช่า

    ∕ 5 69 ตึก1หอ้ง1ชั้น 49.5 49.5 ใหเ้ช่า

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก.............................................................................

อ าเภอ..........สุไหงโก-ลก.....................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายสาธิต  เบญจสาร.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................นายสาธิต  เบญจสาร. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...............51/1.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..............ทรายทอง5................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................51/1...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...............ทรายทอง5 ..........................................................................................................................................

ตรอก/ซอย...........-..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่................-.........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  129 



1 01P005 น.ส.3ก. 1194 5321II181 – เล่ม53ก. หน้า1 ถ.ทรายทอง1 ซ.5 0 0 48 ∕ 1 72/1 ตึก1หอ้ง1ชั้น 80 80 ใหเ้ช่า

2 01P001/002 น.ส.3ก. 7413 5321II181 2346 เล่ม75ก หน้า13 ถ.ทรายทอง1 ซ.9 0 0 48 ∕ 2 21 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 ใหเ้ช่า

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ตรอก/ซอย..........5..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............5......................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

เทศบาล..................สุไหงโก-ลก..................................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด.....นราธิวาส.........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางกลัยา  ใจดี.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................นางกลัยา  ใจดี. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...............74.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..............ทรายทอง1................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่................74...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...............ทรายทอง1 ..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่..............-...........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  130 



1 04F288 โฉนด 12470 5320I2664-4 28 6363 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 22.7 ∕ 1 280/4 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70 70 อยู่เอง

2 04A046 น.ส.3ก. 1099 5321II195 230 – ถ.ลูกเสืออนุสรณ์ ซ.7 0 0 20 ∕ 2 16 ตึก1หอ้ง2ชั้น 126 อยู่เอง

ชั้น1 63

ชั้น2 63

 

  

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เทศบาล .......................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ........สุไหงโก-ลก......................................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นายธนานนท ์ บญุสวัสด์ิ.........................................................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................นายธนานนท ์ บญุสวัสด์ิ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...............288/2.......................................หมู่ที.่...............-.............................ถนน..............ประชาวิวัฒน์................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่................288/2...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.............ประชาวิวัฒน์ ..........................................................................................................................................

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่............-.............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ

เลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..........8..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก................................................................................................................................ตรอก/ซอย............8.....................ต าบล....................สุไหงโก-ลก................................................อ าเภอ……….....สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส............................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส............................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 
หลัง

หลัก
หลังรอง

ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุวา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

ล ำดับที ่:  131 



1 09D002/001 โฉนด 15496 5320/2664-2 236 6609 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.11 0 0 76 ∕

2 09D002 โฉนด 15495 5320/2664-2 237 6608 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.11 0 0 25     ∕

3 06A001/001 โฉนด 13965 5320I2662-4 109 8473 ตันหยงมะลิ 1 0 54.4 1 57/1 ตึก1ห 1.5ช 90 90

5320I2664-16

4 05C001/005 น.ส.3ก. 2364 5321II195 987 เล่ม24ข.หน้า14 เจริญเขต ซ.13 0 0 31 2 443 ตึก1หอ้ง1ชั้น 80 80

5 05A288/050 โฉนด 19204 5320I2864-10,6 109 9919 เจริญเขต ซ.17 0 0 29 3 304/13 ตึก1หอ้ง1ชั้น 87 87

6 05A288/049 โฉนด 19203 5320I2864-10,6 108 9918 เจริญเขต ซ.17 0 0 29 4 304/12 ตึก1หอ้ง1ชั้น 87 87

7 05A288/048 โฉนด 19202 5320I2864-10,6 107 9917 เจริญเขต ซ.17 0 0 29 5 304/11 ตึก1หอ้ง1ชั้น 87 87

8 05A288/047 โฉนด 19201 5320I2864-10,6 106 9916 เจริญเขต ซ.17 0 0 29 6 304/10 ตึก1หอ้ง1ชั้น 87 87

9 05A288/039 น.ส.3ก. 2362 532II195 985 เล่ม24ข. หน้า12 เจริญเขต ซ.17 0 0 28 7 439 ตึก1หอ้ง1ชั้น 160

6 ชั้น 1 80

ชั้น 2 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เลขทีด่นิ
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่................-.........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล.................สุไหงโก-ลก...................................................................................

อ าเภอ.............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด.....นราธิวาส........................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางเทยีนทพิย์  ทองชมพนูุช................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........................................นางเทยีนทพิย์  ทองชมพนูุช....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................11...............................หมู่ที.่....................-.........................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่......................11.................................หมู่ที.่...........-..................ถนน.....เจริญเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.............-.......................ต าบล................สุไหงโก-ลก.............................................................อ าเภอ………..สุไหงโก-ลก....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...........098-0244036,0994798904........................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........นราธิวาส................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง

ภ.ด.ส.3 

ล ำดับที ่:  132 



10 05A288/037 โฉนด 19045 5320I2864-10,6 104 9865 เจริญเขต ซ.17 0 0 50.1 8 303/8 ตึก1หอ้ง1ชั้น 105 105 ประกาศขาย

11 05A288/036 โฉนด 19044 5320I2864-10,6 103 9864 เจริญเขต ซ.17 0 0 50.2 9 303/7 ตึก1หอ้ง1ชั้น 150 150 ระหว่างการโอน

12 05A288/031 โฉนด 19039 5320I2864-10,6 232 9859 เจริญเขต 0 0 50.5     ∕

13 05A288/030 โฉนด 19036 5320I2864-10,6 231 9858 เจริญเขต 0 0 66.3     ∕

14 01P088 น.ส.3ก. 11711 5321II181 4101 0 ทรายทอง1 ซ.5 0 0 49 10 28 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70

11 30 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70

12 32 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70

13 34 ตึก1หอ้ง1ชั้น 70

15 05A149 น.ส.3ก. 1812 5321II195 590 เล่ม19ก หน้า12 เจริญเขต ซ.17 0 0 25 14 385 ตึก1หอ้ง2ชั้น 160

ชั้น1 60 20

ชั้น2 80

16 05A187 น.ส.3ก. 1811 5321II195 589 เล่ม19ก หน้า11 เจริญเขต ซ.17 0 0 25 15 387 ตึก1หอ้ง2ชั้น 160

ชั้น1 32 48

ชั้น2 80

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อ าเภอ............สุไหงโก-ลก..................................จังหวัด..........นราธิวาส....................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางเทยีนทพิย์  ทองชมพนูุช................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ......................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................นางเทยีนทพิย์  ทองชมพนูุช.....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................11...............................หมู่ที.่...................-..........................ถนน.............เจริญเขต............................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่................11.......................................หมู่ที.่..............-................ถนน...เจริญเขต..................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย...........-.........................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ………...สุไหงโก-ลก...................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...........098-0244036,0994798904........................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...........................................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่

  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...................-......................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล ...........................สุไหงโก-ลก........................................................................ ภ.ด.ส.  3 

ล ำดับที ่:  132 



1 09E002/016 โฉนด 17290 5320/2664-3 19 6927 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 3 96 ∕

2 09E002/019 โฉนด 19410 5320/2664-3 59 10053 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 23    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อยู่บา้นเลขที่............................9-11...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน..........ยะลา...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................บอ่ยาง.....................................................อ าเภอ..................................เมืองสงขลา.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................สงขลา..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางศิริพร  กปลิกาญจน์ ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.......................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    133 



1 09S010 น.ส.3ก 2254 5321//194 872 เล่ม23ข หน้า4 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 52.5 ∕

2 น.ส.3ก 5459 5321//194 2271 เล่ม55ข หน้า9 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.8 0 0 62.5    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายธงชัย  สุกอนิทร์ ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.......................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................64...............................หมู่ที.่................2...........................ถนน..........-...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................โฆษิต.....................................................อ าเภอ..................................ตากใบ.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

ล ำดับที ่ :    134 



1 04I086 โฉนด 4220 55ต54อ37 26 3656 ถ.เจริญเขต ซ.12 0 0 77.5 ∕ 1 16 ตึก1หอ้ง1ชั้น 81 81 เช่า

2 04I087 โฉนด 4221 55ต54อ38 27 3657 ถ.เจริญเขต ซ.12 0 0 26.8 ∕ 2 10 ตึก1หอ้ง1ชั้น 95 95 เช่า

∕ 3 12 ตึก1หอ้ง1ชั้น 95 95 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นางอรัญญา  ถิระวุฒิ ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................................นางอรัญญา  ถิระวุฒิ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................14...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........เจริญเขต...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................14..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..เจริญเขต.........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............12...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............12..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ล ำดับที ่ :    135 



1 07A109 น.ส.3ก 1889 – – เล่ม19 หน้า180 ถ.รักษ์ชนะอทุศิ 0 0 32.6 ∕ 1 148 ไม้1หอ้ง1ชั้น 88 88 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เลขทีด่นิ
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายโกวิทย์  อสิระนุเทพ ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........................................นายโกวิทย์  อสิระนุเทพ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................66/9...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........ประชาส าราญ...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.....................66/9..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.ประชาส าราญ.........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง

ล ำดับที ่ :    136 



1 03F028 โฉนด 186 แผ่นที8่ 13 180 ถ.ชลธารเขต 3 0 74.3 ∕ 1 42 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 คลินิก

∕ 2 44 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 3 46 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 4 48 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 5 50 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 6 52 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 7 54 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 8 56 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 9 58 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 10 40 ตึก1หอ้ง1ชั้น 200 200 อยู่เอง

∕ 11 60 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 12 62 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 13 64 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 14 68 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 15 70 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

∕ 16 72 ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายสารี  อดุลตระกลู................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................นายสารี  อดุลตระกลู ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................42...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........ชลธารเขต...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................42.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....ชลธารเขต..........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .............073-611446......................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

ล ำดับที ่ :    137 



1 03F021 โฉนด 184 ต.สก.แผ่น11 111 178 ถ.ชลธารเขต 0 1 92.5 ∕

2 03E022 โฉนด 185 แผ่น11 12 หน้า85 เล่ม2 ถ.ชลธารเขต 0 0 58 ∕ 17 30 ตึก1หอ้ง1ชั้น 450 450 อยู่เอง

3 03D045/001 โฉนด 2645 55ต54อ15 40 2320 ถ.ชลธารเขต 1 3 4.3    ∕

4 03C060 โฉนด 2649 55ต54อ14 29 2326 ถ.ชลธารเขต 0 0 98 ∕ ไม้ล้มลุก

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อยู่บา้นเลขที่............................42...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........ชลธารเขต...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................42.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....ชลธารเขต..........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .............073-611446......................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายสารี  อดุลตระกลู................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................นายสารี  อดุลตระกลู ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    137 



1 04E050/001 โฉนด 4469 55ต54อ13 134 3856 ถ.บษุยพนัธ์ 0 0 32.8 ∕ 1 52 ตึก1หอ้ง3ชั้น 255 เช่า

ชั้น1 60

ชั้น2 60

ชั้น3 60

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ..................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นางบบีโียร่า  เด่นอร่ามคาน................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางบบีโียร่า  เด่นอร่ามคาน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................46/1...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........วรคามินทร์...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่..................46/1.....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....วรคามินทร์..........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

ล ำดับที ่ :    138 



1 01D032/007 น.ส.3ก 8586 181 4752 เล่ม86ข หน้า36 ถ.ทรายทอง4 1 1 0 ∕

2 08M004/002 น.ส.3ก 8505 5321II12 408 เล่ม86ข หน้า5 ถ.ทรายทอง4 1 0 0    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นางชุติมา  พฒันาพศิาลศักด์ิ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................-...71............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........ทรายทอง4...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...............................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ล ำดับที ่ :    139 



1 03T196/001 โฉนด 1046 5321II195 206 46 ถ.เจริญเขต 0 1 25 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เลขทีด่นิ
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายเชิงชัย  เจริญทรัพย์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................107...............................หมู่ที.่...............3...........................ถนน........ปอ้มนรภยั...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...............................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................เจะ๊เห.....................................................อ าเภอ..................................ตากใบ.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง

ล ำดับที ่ :    140 



1 01F054/027 โฉนด 5535 54ต54อ40 75 1528 ถ.ทรายทอง4 0 0 51.2 ∕ 1 329 ตึก1หอ้ง5ชั้น 2470 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 494 หอพกั

ชั้น2 494

ชั้น3 494

ชั้น4 494

ชั้น5 494

2 01F054/028 โฉนด 5534 54ต54อ40 74 1527 ถ.ทรายทอง4 0 1 34 ∕ 2 329 ตึก1หอ้ง4ชั้น 560 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 140 หอพกั

ชั้น2 140

ชั้น3 140

ชั้น 140

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............................นางสาวชุติมา  ลีลาพริิยะ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................นางสาวชุติมา  ลีลาพริิยะ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................196/4...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........เอเซีย18...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................196/4....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...เอเซีย18...............................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

ล ำดับที ่ :    141 



1 03I094/028 โฉนด 15238 55ต54อ31 174 6400 ถ.เอเซีย18 0 0 22.3 ∕

2 03I094/027 โฉนด 15239 55ต54อ31 175 6401 ถ.เอเซีย18 0 0 22.5    ∕

3 03I094/026 โฉนด 15240 55ต54อ31 176 6402 ถ.เอเซีย18 0 0 22.7    ∕

4 03I094/025 โฉนด 15241 55ต54อ31 177 6403 ถ.เอเซีย18 0 0 22.9    ∕

5 03I094 โฉนด 3843 55ต54อ31 174 6400 ถ.เอเซีย18 0 0 36.4    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อยู่บา้นเลขที่............................230...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........เอเซีย18...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............................นายธนเดช  วงศ์วรรณโชติ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    142 



1 04D297 โฉนด 806 55ต54อ12 81 1443 ถ.วงษ์ประดิษฐ์ 0 0 26.2 ∕ 1 84 ตึก1หอ้ง3ชั้น 285 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 95

ชั้น2 95

ชั้น3 95

2 7-ม.ค. ตึก1หอ้ง1ชั้น 72 72 ใหเ้ช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

จงัหวัด.............................กรุงเทพฯ.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................กรุงเทพฯ........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............................นายปฏปิทัม์  ลือศิริพงศ์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นายปฏปิทัม์  ลือศิริพงศ์.. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่............................584/51...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.......อโศก-ดินแดง...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................584/51...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน....อโศก-ดินแดง......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย.............อยู่เจริญ.-...................................ต าบล........................-.ดินแดง....................................................อ าเภอ.................................ดินแดง.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................-........................................อ าเภอ……….ดินแดง.....................................................................

ล ำดับที ่ :    143 



1 09B184/037 น.ส.3ก 8883 5321//194 3966 หน้า33 เล่ม89ข ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 75 ∕ 1 99/33 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 เช่า

2 99/34 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 เช่า

3 99/35 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........................นางสาวฟาตีเมาะ  อเูซ็ง................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................นางสาวฟาตีเมาะ  อเูซ็ง.. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................2/2...............................หมู่ที.่...............4...........................ถนน.......-...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่....................2/2...................................หมู่ที.่...........4...................ถนน...-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล........................ปโูย๊ะ.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................-........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ล ำดับที ่ :    144 



1 04E112 โฉนด 4488 5321II2866-13 57 3898 ถ.เทศปฐม 0 0 30.1 ∕ 1 61 ตึก1หอ้ง1ชั้น 100 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 33

ชั้น2 33

ชั้น3 33

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เลขทีด่นิ
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........................นายธงชัย  เลิศวิไลรัตน์พงศ์................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นายธงชัย  เลิศวิไลรัตน์พงศ์. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................61...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.......เทศปฐม...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................61..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน....เทศปฐม...-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................-........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง

ล ำดับที ่ :    145 



1 09B129/087 โฉนด 9995 5320/2664-1 35 5511 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.17 0 0 25 ∕ 1 54/2 ตึก1หอ้ง1ชั้น 85 85 เช่า

2 09B129/096 น.ส3ก – 5320//2664-1 3157 – ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.17 0 0 27 ∕ 2 68 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........................นายปรีชา  เตยแกว้................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...................3-9303-00559-56-5..................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นายปรีชา  เตยแกว้.. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................58...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน......ประชาวิวัฒน์...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................61..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.....ประชาวิวัฒน์...-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............17...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............17....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

ล ำดับที ่ :    146 



1 03A064 โฉนด 3662 55ต54อ7,6 66 3306 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 2 32.4 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

อยู่บา้นเลขที่...........................36..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน......-......................เจริญเขต.....................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน........-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-.ภธูร..................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........................1.นางโสภา  เอื้ออรุณ. 2.นางยิม  แซ่หลี..............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    147 



1 06R001 น.ส3ก 3449 5320/12 116 – ถ.ตันหยงมะลิ 3 1 50 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........................นางชลธิชา  การะด า.............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................27..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน......ตันหยงมะลิ...........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่...................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน........-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

ล ำดับที ่ :    148 



1 04J002 โฉนด 4140 55ต54อ10 586 3596 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 45.9 ∕ 1 263 ตึก1หอ้ง2ชั้นคร่ึง 160 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

∕ 2 265 ตึก1หอ้ง2ชั้นคร่ึง 160 ใหเ้ช่าประกอบการค้า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

3 04D158 โฉนด 615 55ต54อ 43 1484 ถ.วงศ์วิวัฒน์ 0 0 55.7 ∕ 3 102 ตึก1หอ้ง1ชั้น 64 64 ใหเ้ช่า

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง เลขทีด่นิ

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........................นายอเุซ็งคาน  โมฮัมเม็ดซาริน.............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................................นายอเุซ็งคาน  โมฮัมเม็ดซาริน. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................787/3..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน......สุขาภบิาล..........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................787/3..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน........สุขาภบิาล......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................ปะลุรู.....................................................อ าเภอ................................สุไหงปาดี.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล.....................ปะลุรู.......................................อ าเภอ……….สุไหงปาดี.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ล ำดับที ่ :    149 



1 07O002 น.ส3ก 84 5321II13 88 เล่ม1 หน้า34 ถ.ตันหยงมะลิ 9 3 33 ∕ 1 42 ตึก1หอ้ง1ชั้น 180 180 อยู่เอง

2 05N010 น.ส3ก 68 5320I13 71 เล่ม1ข หน้า18 ถ.ตันหยงมะลิ 0 3 27 ∕

3 06C001 โฉนด – 5321I2664-8 185 8702 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการทีด่นิ

 - แปลงที่ดิน: ระบลุ าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบปุระเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เปน็ต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน์ : ใหท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ใหร้ะบปุระเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบา้นปนู 1 ชั้น 2 ชั้น เปน็ต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน์ : ใหร้ะบขุนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเปน็  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปขีองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปภีาษี

เลขทีด่นิ
หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณิชย/์

อ่ืนๆ 

วา่ง

เปล่า/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณิชย์

(ต.ร.ม.)

วา่งเปล่า/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลัง

หลัก
หลังรอง

  แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางพรรณี  ทองชาติ.............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........................................นางพรรณี  ทองชาติ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่...........................42..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.....ตันหยงมะลิ.........................................................................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่.................42..................................หมู่ที.่...........-...................ถนน........ตันหยงมะลิ......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการทีด่นิ

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลูกสร้าง

ขนาด

พ้ืนทีร่วม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

แปลงที่ รหสัแปลงทีด่นิ
ประเภท

ทีด่นิ

ต าแหน่งทีด่นิ

สถานทีต่ัง้

จ านวนเน้ือทีด่นิ ลักษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทนุ

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลักษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลูก

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสิทธิ์
ระวาง

ล ำดับที ่ :    150 



1 04D336 โฉนด 2539 55ต54อ12 133 2298 ถ.วงศ์วิถี 0 0 51 ∕ 1 85 ตึก1ห้อง2ชั้น 154 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 77

ชั้น2 77

2 87 ตึก1ห้อง2ชั้น 152 อยู่เอง

ชั้น1 76

∕ ชั้น2 76

2 03J097/001 โฉนด 5280 55ต54อ38 66 4087 ถ.เจริญเขต ซ.15 0 0 96.7    ∕

3 04D313/002 โฉนด 71 5321II2866-13 810 122 ถ.ชื่นมรรคา 0 1 13.6 ∕ 3 99 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 อยู่เอง

∕ 4 101 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 อยู่เอง

∕ 5 105 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่..........................51-53..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.....บุษยพันธ.์....................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................51-53.................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......บุษยพันธ.์.....................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นายพรชัย  จารุพงศา............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................นายพรชัย  จารุพงศา. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    151 



1 04D206/001 โฉนด 4681 55ต54อ1 55 4047 ถ.อารีฟมรรคา 0 0 13.5 ∕ 1 2 ไม้1ห้อง2ชั้น 75 ให้เช่า

ชั้น1 37

ชั้น2 37

2 04D206/002 โฉนด 97 ร.ว.ต แผ่น1 17 141 ถ.อารีฟมรรคา 0 0 17.7 ∕ 2 4 ไม้1ห้อง2ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น1 80

ชั้น2 80

3 04D206/004 โฉนด 74 ร.ว.ต. แผ่น1 7 69 ถ.เทศปฐม 0 0 15 ∕ 3 77 ไม้1ห้อง1ชั้น 40 40 ให้เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางปราณี  อรุณจนิดาตระกลู............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................นางปราณี  อรุณจนิดาตระกลู ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................26..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....วรคามินทร์........................................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่................26.................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......วรคามินมร์......................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    152 



1 04J082/001 น.ส.3ก 722/59 เล่ม3 หนา้146 หมู่3 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 1 0 0 ∕ 1 75/12 ตึก1ห้อง1ชั้น 77 77 เช่า

∕ 75/13 ตึก1ห้อง1ชั้น 77 77 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................182..............................หมู่ที.่...............2...........................ถนน....-....................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................182.................................หมู่ที.่...........2...................ถนน.......-......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................นานาค.....................................................อ าเภอ...............................ตากใบ................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................นานาค......................................อ าเภอ……….ตากใบ.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นายพะ  จนัทร์เดิม...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นายพะ  จนัทร์เดิม ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    153 



1 06A199 น.ส.3ก 1695 5320/13 316 45 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕

2 07P010 น.ส.3ก 91 5320/13 95 41 ถ.ตันหยงมะลิ 1 1 51    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นายประนอม  นลิกระวัตร์...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................20..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....ตันหยงมะลิ....................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.................................................หมู่ที.่..............................ถนน.......-......................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    154 



1 04E439 โฉนด 2039 55ต54อ13 10 1891 ถ.เจริญเขต 0 0 27 ∕ 1 92 ไม้1ห้อง2ชั้น 180 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น1 90

ชั้น2 90

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................92..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....เจริญเขต...................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................92...............................หมู่ที.่..............-................ถนน.......เจริญเขต......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางสาวชุติมา  ธัญวงศ์...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นางสาวชุติมา  ธัญวงศ์. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    155 



1 11Q003 โฉนด 15780 5320II2464-26 11 8995 ถ.โต๊ะลือเบ 18 0 91 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......................นายชัชวาล  เบ็ญจฬุามาศ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................30..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....โต๊ะลือเบ...................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.................................................หมู่ที.่..............-................ถนน.............................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    156 



1 03A051 โฉนด 3066 5321II2866-14 557 2765 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 24.5 ∕ 1 121 ตึก1ห้อง1ชั้น 90 90 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................74/94..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...เสนานคิม.1(หมู่บ้านเสนานเิวศนโ์ครงการ1).....................................................................................................................................................................อยู่บ้านเลขที.่.............74/94....................................หมู่ที.่..............-................ถนน....เสนานคิม.............................................................................................................................................

ซอย..............-...................................แขวง.......................จรเข้บัว...................................................เขต............................ลาดพร้าว................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.........................กรุงเทพมหานคร................................................................โทร. .................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......................นางปราณี  สุวรรณมงคล...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...............3-9698-00103-53-4......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นางปราณี  สุวรรณมงคล. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    157 



1 05E030 โฉนด 13969 5321II2864-10 90 8480 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 44.90 ∕ 1 357 ตึก1ห้อง1ชั้น 84 84 อยู่เอง

2 05E030/001 โฉนด 13674 5321II2864-10 68 7942 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 1 33.5 2 357 ตึก1ห้อง1ชั้น 84 84 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............13...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................13..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......................1. นางซาซีนา  เจะเด็ง 2. นายปรีชา  เจะเด็ง...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................1. นางซาซีนา  เจะเด็ง 2. นายปรีชา  เจะเด็ง. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................240/6..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...เจริญเขต...................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............240/6....................................หมู่ที.่..............-................ถนน....เจริญเขต.............................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    158 



1 03H098 โฉนด 1342 55ต54อ30 39 312 ถ.เจริญเขต 0 0 26 ∕ 1 249 ตึก1ห้อง2ชั้น 80 อยู่เอง

ชั้น1 40

ชั้น2 40

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................197..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...เจริญเขต...................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............197....................................หมู่ที.่..............-................ถนน....เจริญเขต.............................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......................นางปราณี  ต้ินหน.ู..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นางปราณี  ต้ินหน.ู ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    159 



1 04E171 โฉนด 2025 55ต54อ13 16 1876 ถ.วรคามินทร์ 0 0 25 ∕ ∕ 1 20 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 39 25 อยู่เองประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......................นายเกรียงศักด์ิ  แตระกลุ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นายเกรียงศักด์ิ  แตระกลุ.. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................20..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...วรคามินทร์...................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่............20....................................หมู่ที.่..............-................ถนน....วรคามินทร์.............................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    160 



1 11A042 น.ส3ก 1080 5321II192 38 หนา้30 11ข ถ.โต๊ะลือเบ 0 3 0 ∕

2 11A039 น.ส3ก 1079 5321II192 37 หนา้29 11ข ถ.โต๊ะลือเบ 0 2 0    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................32/17..............................หมู่ที.่..............7.-...........................ถนน..................-..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน.................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................พืชอดุม....................................อ าเภอ..............................ล าลูกกา............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด...........................ปทุมธาน.ี...............................................................โทร. ........................0819458092.........................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......................นายชาญณรงค์ภัทกลุ  อดุมศักด์ิตระกลู...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ............3-2101-00730-44-5.........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    161 



1 09S085 – 2302 5321/194 920 – – 0 0 50 ∕

2 09S085/001 น.ส3ก 2303 5321II194 921 – ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.11 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายอดุม  แซ่ล่ิม...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................66..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................วงศ์วิถี..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน.................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    162 



1 04E303 โฉนด 2812 53212866-14 505 2564 ถ.สฤษด์ิวงศ์ 0 0 22.2 ∕ 1 35 ตึก1ห้อง2ชั้นคร่ึง 160 เช่า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

2 04D234 โฉนด 4215 55ต54อ12 171 3651 ถ.วรคามินทร์ 0 0 56.3 ∕ 2 50 ไม้1ห้อง2ชั้น 126 เช่า

ชั้น1 63

ชั้น2 63

∕ 3 48 ไม้1ห้อง2ชั้น 126 เช่า

ชั้น1 63

ชั้น2 63

∕ 4 46 ไม้1ห้อง2ชั้น 126 เช่า

ชั้น1 63

ชั้น2 63

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................120..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................สฤษด์ิวงศ์..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............120..................................หมู่ที.่..............-................ถนน...สฤษด์ิวงศ์...................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายธีระ  วงศ์ชัยศรี...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................นายธีระ  วงศ์ชัยศรี.... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    163 



1 03F212 โฉนด 1785 5320I2864-03 567 670 ถ.วิถีอทุก 1 0 52.9 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................ตันหยงมัส....................................................อ าเภอ...............................ระแงะ................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายสุชาติ  อภิรักษเ์สนา...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................91..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................เทศบาล11..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    164 



1 01C017 โฉนด 1895 54ต54อ44-45 1 1585 ถ.ทรายทอง3 0 0 32 ∕ 1 53 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

∕ ∕ 2 57 ตึก1ห้อง1ชั้น 150 135 15 อยู่เองประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................53..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................ทรายทอง3..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................53................................หมู่ที.่..............-................ถนน....ทรายทอง3..................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นางเพ็ญนรา  คงรอดเพ็ง...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................นางเพ็ญนรา  คงรอดเพ็ง ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    165 



1 08M001/002 โฉนด 13384 5320I2662-2 45 7622 ถ.ตันหยงมะลิ 0 1 31.2 ∕

2 08K030/001 น.ส.3ก 5488 5320แผ่น12 159 หนา้38 เล่ม55ข ถ.ตันหยงมะลิ 0 2 32 ∕ 1 76/100 ไม้1ห้อง1ชั้น 32 32 อยู่เอง

3 08J003/001 น.ส.3ก 5487 5321แผ่น12 158 หนา้37 เล่ม55ข ถ.ตันหยงมะลิ 3 2 40    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............17...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................17.................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายธนวรรธห์  ทองจนัทร์...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นายธนวรรธห์  ทองจนัทร์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................126..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................ประชาวิวัฒน.์.................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................126................................หมู่ที.่..............-................ถนน....ประชาวิวัฒน.์.................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    166 



1 04J165/006 โฉนด 15908 5320I2864-1 218 9091 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.4 0 0 15 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................387..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................ประชาวิวัฒน.์.................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............4...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายศรัณยู  สมัยบารม.ี..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    167 



1 04J068 โฉนด 5876 5320I2664-04 547 4360 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.7 0 0 71.8 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................1.นางสาวสุชาดา  อเีลียสะคาน 2.นางมาลี  ศรศักด์ิ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................55..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................วรคามินทร์..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    168 



1 08K013/001 โฉนด 17987 5320II266414 10 9317 ถ.ตันหยงมะลิ 0 1 32.3 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................35..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ตันหยงมะลิ..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................นางศรุตา  จนัทร์โชติ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    169 



1 11D041 น.ส.3ก 3749 5321II193 589 – ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 25 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...................นางฮูชัยดะห์  หะยีอบัดุลเลาะ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................59..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............โต๊ะลือเบ..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    170 



1 06M007 น.ส.3ก 6519 5320ณ12 245 เล่ม66ก. หนา้19 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 70.5 ∕

2 06M006 น.ส.3ก 1065 5321/12 – – สุไหงโก-ลก-แว้ง 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................94/1..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............ตันหยงมะลิ..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...................นายกลับ  ศรีสุวรรณ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    171 



1 06O003/007 น.ส.3ก 8555 5320แผ่นที่12 410 หนา้5 เล่ม86บ. สุไหงโก-ลก-แว้ง 4 0 27.5 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายสังเวียน  กาลกรณ์สุรปราณี..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................94/1..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............ตันหยงมะลิ..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน......................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    172 



1 01F045 โฉนด 1630 5321I2866-07 524 1055 ถ.ทรายทอง4 0 0 46.8 ∕ 1 283 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 อยู่เอง

2 01F046 โฉนด 1629 5321I2866-07 525 1054 ถ.เจริญเขต 0 1 19.1 ∕ 2 285 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

∕ 3 287 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

3 01F046/001 โฉนด 1889 5321I2866-15 612 1572 ถ.ทรายทอง4 0 1 4.7    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................283..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............ทรายทอง4..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............283.................................หมู่ที.่..............-................ถนน...ทรายทอง4......................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายสุข  บุญหลง..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................................นายสุข  บุญหลง ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    173 



1 04B192 โฉนด 98 ต.สก. แผ่น16 6 132 ถ.ลูกเสืออนสุรณ์ 0 0 49.9 ∕ 1 68 ตึก1ห้อง1ชั้น 77 77 เช่า

∕ 70 ตึก1ห้อง1ชั้น 77 77 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นางสาวปริญดา  จติธิวงศ์..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................................นางสาวปริญดา  จติธิวงศ์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................7..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.............ชื่นมรรคา..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............7.................................หมู่ที.่..............-................ถนน...ชื่นมรรคา......................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    174 



1 04D082 โฉนด 1808 55ต54อ11 29 1356 ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์ 2 0 0 23.9 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................95..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........อนกุาชาดอนสุรณ์..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน.........................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย.................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายปรีชา  มะนอ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9611-00175-60-8........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    175 



1 04D252 โฉนด 1868 55ต54อ12 58 1514 ถ.วงศ์วิวัฒน์ 0 0 27.5 ∕ 1 77 ตึก1ห้อง1ชั้น 90 90 ให้เช่าประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นายสิทธิชัย  แกว้สุวรรณ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9611-00175-60-8........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........................................................นายสิทธิชัย  แกว้สุวรรณ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................6-8..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........วงศ์วิวัฒน.์.................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................6-8................................หมู่ที.่..............-................ถนน..............วงศ์วิวัฒน.์........................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    176 



1 01E072/001 โฉนด 16377 5321II2866-06 783 7094 ถ.ทรายทอง6 0 0 14.3 ∕ 1 30 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 ให้เช่าประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................16..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........เจริญเขต..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................16................................หมู่ที.่..............-................ถนน..............เจริญเขต.........................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายธวัชชัย  ศรีจรัสสกลุ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9611-00175-60-8........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..........................................................นายธวัชชัย  ศรีจรัสสกลุ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    177 



1 03J174 น.ส.3ก 520 5321II195 123 หนา้20 เล่ม6 ถ.เจริญเขต ซ.15 0 0 50 ∕ 1 48 ตึก1ห้อง4ชั้น 400 อยู่เองประกอบการค้า

2 04E224 โฉนด 2857 55ต54อ13 60 2587 ถ.วงศ์วิถี 0 0 62.9 ชั้น1 100

ชั้น2 100

ชั้น3 100

ชั้น4 100

∕ 2 50 ตึก1ห้อง4ชั้น 400 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น1 100

ชั้น2 100

ชั้น3 100

ชั้น4 100

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายธิรยุทธ  ศิริพงศ์สิน..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9611-00175-60-8........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................48-50..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........วงศ์วิถี..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน.......................................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    178 



1 04H133 โฉนด 2796 5320I2864-02 699 2544 ถ.ปผระชาวิวัฒน ์ซ.1 0 1 89.3 ∕ 1 44 ตึก1ห้อง1ชั้น 140 140 โกดัง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................160/10..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........เจริญเขต..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............160/10...................................หมู่ที.่..............-................ถนน...เจริญเขต.......................................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ...........087-3287322......................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายปัญญา  ฟังรัศมีกลุ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................................นายปัญญา  ฟังรัศมีกลุ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    179 



1 10A002/013 น.ส.3ก 9274 5321II193 1568 เล่ม93 หนา้24 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 25 ∕ 1 111/5 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

2 10A002/014 น.ส.3ก 9275 5321II193 1569 เล่ม93ข หนา้25 ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 25 ∕ 2 111/6 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

3 10A002/015 น.ส.3ก 9110 5321II193 1485 หนา้10 92ก ถ.โต๊ะลือเบ 1 3 41 ∕ 3 109 ตึก1ห้อง1ชั้น 60 60 อยู่เอง

4 10A002/016 น.ส.3ก 9269 5321II195 1563 19 ถ.โต๊ะลือเบ 0 1 32 ∕ 4 – ตึก1ห้อง1ชั้น 500 500 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นางชนาธิป  เดิมหมวก..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................................นางชนาธิป  เดิมหมวก ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................33..............................หมู่ที.่..........................................ถนน........โต๊ะลือเบ..................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............33...................................หมู่ที.่..............-................ถนน...โต๊ะลือเบ.......................................................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    180 



1 07I001/035 โฉนด 15049 5320I2864-5 97 8932 ถ.เจริญเขต 0 0 91.3 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................94/1..............................หมู่ที.่..............2.-...........................ถนน........................................-.................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่..............-................ถนน..........................................................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................ปะนาเระ....................................................อ าเภอ...............................ปะนาระ................................................................................................................................. ตรอก/ซอย..............-...................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................ปัตตาน.ี...............................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................1.นางปรียา  สุขภาพ 2นางปราณี  ราชสุวรรณ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง......................................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    181 



1 03J004/001 โฉนด 13159 55ต54อ30 140 4771 ถ.เจริญเขต 0 0 33.3 ∕ 1 277 ตึก1ห้อง4ชั้น 550 อยู่เอง

ชั้น1 137.5

ชั้น2 137.5

ชั้น3 137.5

ชั้น4 137.5

2 03J004/002 โฉนด 13158 55ต54อ30 141 4772 ถ.เจริญเขต 0 0 27.7 ∕  2 279 ตึก1ห้อง4ชั้น 550 อยู่เอง

ชั้น1 137.5

ชั้น2 137.5

ชั้น3 137.5

ชั้น4 137.5

3 03J004/003 โฉนด 13157 55ต54อ30 142 4773 ถ.เจริญเขต 0 0 23.9 ∕ ∕ 3 281 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 47 25 อยู่เองประกอบการค้า

4 03J004/004 โฉนด 13156 55ต54อ38 128 4806 ถ.เจริญเขต 0 0 23.9 ∕ 4 283 ไม้1ห้อง1ชั้น 72 72 ให้เช่าประกอบการค้า

5 03J004/007 โฉนด 13160 55ต54อ38 129 6381 ถ.เจริญเขต 0 0 22.7 ∕ 5 287 ตึก1ห้อง1ชั้น 182 182 โกดัง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...........................235...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน...........ประชาวิวัฒน.์.......................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............235........................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    182 



6 03J004/009 โฉนด 13164 55ต54อ38 131 6883 ถ.เจริญเขต 0 0 24.2 ∕ 6 213/1 ตึก1ห้อง1ชั้น 182 182 บริเวณโกดัง213/1

7 03J010/004 โฉนด 15190 55ต54อ39 146 4777 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 1 50.3 ∕ 7 213/1 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 โกดัง

8 03J010/005 โฉนด 15191 55ต54อ30 147 4778 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 58.9     ∕

9 03J010/006 โฉนด 15192 55ต54อ30 148 4779 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 91.9     ∕

10 03J081 โฉนด 658 55ต54อ39 19 597 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 28.4 ∕ 8 96 ตึก1ห้อง1ชั้น 107 107 เช่า

9 94 ตึก1ห้อง1ชั้น 107 107 เช่า

10 92 ตึก1ห้อง1ชั้น 107 107 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........................235...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน...........ประชาวิวัฒน.์.......................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............235........................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    182 



11 03J010/007 โฉนด 15193 55ต54อ30 149 4780 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 1 10.3 ∕

12 03J010/008 โฉนด 15194 55ต54อ30 150 4781 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 1 22.1     ∕

13 03J010/011 โฉนด 15197 5ต54อ38 110 4788 ถ.เจริญเขต 0 1 72.4     ∕

14 03J010/012 โฉนด 15198 55ต54อ36 111 4389 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 32.5     ∕

15 03J010/013 โฉนด 15199 55ต54อ38 112 4790 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 39     ∕

16 03J010/015 โฉนด 15202 55ต54อ38 114 4792 ถ.เจริญเขต 0 0 46.7     ∕

17 03J010/017 โฉนด 15203 55ต54อ38 116 4794 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 1 65.7     ∕

18 03J010/018 โฉนด 15204 55ต54อ38 117 4795 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 31.4     ∕

19 03J010/019 โฉนด 15205 55ต54อ38 118 4706 ถ.เจริญเขต 0 0 37.7     ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...........................235...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน...........ประชาวิวัฒน.์.......................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............235........................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    182 



20 03J010/020 โฉนด 15206 55ต54อ38 119 4797 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 44.1     ∕

21 03J010/023 โฉนด 15209 55ต54อ32 122 4800 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 1 33.9     ∕

22 03J004/005 โฉนด ∕ 11 258 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

23 03J010/003 โฉนด 15189 55ต54อ30 145 4776 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 46 ∕ 12 – ตึก1ห้อง1ชั้น 80 โกดัง

24 03J010/002 โฉนด 15188 55ต54อ30 144 4775 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 46.9 13 – ตึก1ห้อง1ชั้น 80 โกดัง

25 03J010/001 โฉนด 15177 55ต54อ30,38 143 4774 ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 71     ∕

26 03J081/001 น.ส.ก3 1054 5321//195 208 – ถ.เจริญเขต ซ.11 0 0 31 ∕ 14 98 ตึก1ห้อง1ชั้น 107 107 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........................235...............................หมู่ที.่................-.............................ถนน...........ประชาวิวัฒน.์.......................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............235........................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู  ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.........................................นายชัชวาลัย์  ธัญญาเจริญอนกุลู. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    182 



1 09U002/040 น.ส.3ก 7930 5321//194 3652 หนา้30 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 1 0 ∕

2 09U002/041 น.ส.3ก 7931 5321//194 3653 หนา้31 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

3 09U002/042 น.ส.3ก 7932 5321//194 3654 หนา้32 หนา้80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

4 09U002/043 น.ส.3ก 7933 5321//194 3655 หนา้33 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

5 09U002/044 น.ส.3ก 7934 5321//194 3656 หนา้34 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 75    ∕

6 09U002/045 น.ส.3ก 7935 5321//194 3657 หนา้35 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

7 09U002/048 น.ส.3ก 7938 5321//194 3660 หนา้38 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 10    ∕

8 09U002/049 น.ส.3ก 7939 5321//194 3661 หนา้39 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

9 09U002/050 น.ส.3ก 7940 5321//194 3662 หนา้40 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

10 09U002/051 น.ส.3ก 7941 5321//194 3663 หนา้41 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

11 09U002/052 น.ส.3ก 7942 5321//194 3664 หนา้42 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

12 09U002/053 น.ส.3ก 7943 5321//194 3665 หนา้43 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

13 09U002/054 น.ส.3ก 7944 5321//194 3666 หนา้44 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายผาด  คงสม ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...........................349...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........รักษช์นะอทุิศ........................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    183 



14 09U002/055 น.ส.3ก 7945 5321//194 3667 หนา้45 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

15 09U002/056 น.ส.3ก 7946 5321//194 3668 หนา้46 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

16 09U002/058 น.ส.3ก 7948 5321//194 3670 หนา้48 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

17 09U002/059 น.ส.3ก 7949 5321//194 3671 หนา้49 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

18 09U002/060 น.ส.3ก 7950 5321//194 3672 หนา้50 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 49    ∕

19 09U002/063 น.ส.3ก 7953 5321//194 3675 หนา้3 เล่ม80ก ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 53    ∕

20 09U002/064 น.ส.3ก 7954 5321//194 3676 หนา้4 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 99    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........................349...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........รักษช์นะอทุิศ........................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายผาด  คงสม ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    183 



21 09U002/065 น.ส.3ก 7955 5321//194 3677 หนา้5 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50 ∕

22 09U002/066 น.ส.3ก 7956 5321//194 3678 หนา้6 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 51    ∕

23 09U002/067 น.ส.3ก 7957 5321//194 3679 หนา้7 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 99    ∕

24 09U002/068 น.ส.3ก 7958 5321//194 3680 หนา้8 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

25 09U002/069 น.ส.3ก 7959 5321//194 3681 หนา้9 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 80    ∕

26 09U002/070 น.ส.3ก 7960 5321//194 3682 หนา้9 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 19    ∕

27 09U002/071 น.ส.3ก 7961 5321//194 3683 หนา้11 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 1 10    ∕

28 09U002/072 น.ส.3ก 7962 5321//194 3684 หนา้12 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 55    ∕

29 09U002/073 น.ส.3ก 7963 5321//194 3685 หนา้13 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 15    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายผาด  คงสม ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่...........................349...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........รักษช์นะอทุิศ........................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    183 



30 09U002/074 น.ส.3ก 7964 5321//194 3686 หนา้14 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 1 7    ∕

31 09U002/075 น.ส.3ก 7965 5321//194 3687 หนา้15 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 1 57    ∕

32 09U002/076 น.ส.3ก 7966 5321//194 3688 หนา้16 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 51    ∕

33 09U002/077 น.ส.3ก 7967 5321//194 3689 หนา้17 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 50    ∕

34 09U002/078 น.ส.3ก 7968 5321//194 3690 หนา้158 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 75    ∕

35 09U002/079 น.ส.3ก 7969 5321//194 3691 หนา้19 เล่ม80ข ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.21 0 0 16    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่...........................349...............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........รักษช์นะอทุิศ........................................................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่......................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.........................สไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ..................................สไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย..............-..-....................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก........................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด.............................นราธิวาส..................................................................โทร. ...................................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………...................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............................นายผาด  คงสม ................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........................................... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    183 



1 04E140 โฉนด 17334 5321II2566-13 2 6953 ถ.ชื่นมรรคา 0 0 93.7 ∕ 1 29 ตึก1ห้อง4ชั้น 800 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 200

ชั้น2 200

ชั้น3 200

ชั้น4 200

2 04E162 โฉนด 3785 55ต54อ13 88 3342 ถ.วรคามินทร์ 0 0 19.5 ∕ 2 40 ตึก1ห้อง3ชั้น 135 เช่า

ชั้น1 45

ชั้น2 45

ชั้น3 45

3 12N061 น.ส.3ก 2222 5321I194 850 – ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 34    ∕

4 12N060 น.ส.3ก 2223 5321II194 851 เล่มที่23ก. หนา้23 สุไหงโก-ลก-ปาดี 0 0 34    ∕

5 12N066 น.ส.3ก 2226 5321I194 854 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

6 12N067 น.ส.3ก 2227 5321I194 855 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางเพียงจนัทร์  กานต์ประชา............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางเพียงจนัทร์  กานต์ประชา ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................40..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....วรคามินทร์........................................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่................40.................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......วรคามินมร์......................................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    184 



7 12N069 น.ส.3ก 2229 5321I194 857 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

8 12N070 น.ส.3ก 2230 5321I194 858 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

9 12N071 น.ส.3ก 2231 5321I194 859 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

10 12N072 น.ส.3ก 2232 5321I194 860 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

11 12N073 น.ส.3ก 2233 5321I194 861 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

12 12N074 น.ส.3ก 2234 5321I194 862 – ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

13 12N075 น.ส.3ก 2235 5321I194 863 เล่ม23ก.หนา้35 ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

14 12N076 น.ส.3ก 2236 5321I194 864 เล่ม23ก.หนา้35 ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

15 12N077 น.ส.3ก 2237 5321I194 865 เล่ม32ก.หนา้37 ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 23    ∕

16 12N078 น.ส.3ก 2238 5321I194 8656 เล่มที่32ก.หนา้37 ถ.ประชาวืวัฒน์ 0 0 36    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................40..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....วรคามินทร์........................................................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่................40.................................หมู่ที.่...........-...................ถนน.......วรคามินมร์......................................................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

อ าเภอ..............สุไหงโก-ลก..................................จงัหวัด............นราธิวาส..................................
เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางเพียงจนัทร์  กานต์ประชา............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางเพียงจนัทร์  กานต์ประชา ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    184 



1 07I001/022 โฉนด 14980 5320I2864-5 83 8855 ถ.เจริญเขต 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................เอราวัณ.....................................................อ าเภอ................................แว้ง................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ……….สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางสาวตัสนมี  เจะ๊โนะ๊............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............1-9608-00082-76-1.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................44/2..............................หมู่ที.่...............2...........................ถนน.................................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน................................................-.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    185 



1 04F241 โฉนด 4342 55ต54อ17 11 3687 ถ.รักษช์นะอทุิศ 0 0 22 ∕ 1 131 ตึก1ห้อง1ชั้นคร่ึง 72 72 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................399..............................หมู่ที.่...............4...........................ถนน.................................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................399...............................หมู่ที.่...........4...................ถนน................-................................-.................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล.......................คลองแห.....................................................อ าเภอ................................หาดใหญ่.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................คลองแห......................................อ าเภอ………คลองแห.....................................................................

จงัหวัด............................สงขลา.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................สงขลา........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางสาวโชติรส  ชินสุวาเทย์............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............5-969899001-38-7.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นางสาวโชติรส  ชินสุวาเทย์ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    186 



1 04I036 โฉนด 1377 5320I2864-02 1053 399 ถ.เจริญเขต 0 0 96.8 ∕ 1 236 ไม้1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 2 238 ไม้1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 3 240 ไม้1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

2 01L088 โฉนด 3836 5321II2866-12 594 3377 ถ.ทรายทอง5 ซ.1 0 0 49.1 ∕ 4 177 ตึก1ห้อง2ชั้น 96 เช่า

ชั้น1 48

ชั้น2 48

∕ 5 – ตึก1ห้อง2ชั้น 96 เช่า

ชั้น1 48

ชั้น2 48

3 05B002/042 โฉนด 12521 5321II2864-7 3 7759 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 88.5    ∕

4 05B002/043 โฉนด 13522 5321II2864-7 4 7760 ถ.เจริญเขต ซ.13 0 0 88.1    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............12...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นายปราการ  ประสูติทวี............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............1-9608-00082-76-1.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นางปราการ  ประสูติทวี. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................18..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................................เจริญเขต......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................18...............................หมู่ที.่...........-...................ถนน................เจริญเขต................................-.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    187 



1 04E183 น.ส.3ก 2208 5321II195 548 – ถ.วรคามินทร์ 0 0 10 ∕ 1 65 ตึก1ห้อง3ชั้น 157 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 52

ชั้น2 52

ชั้น3 52

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................65..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน................................วรคามินทร์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................65...............................หมู่ที.่...........-...................ถนน................วรคามินทร์................................-.................................................................................................

ตรอก/ซอย..............-...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........................นางสาวอจัฉรา  วงศ์วุฒิรัตนกลุ............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............1-9608-00082-76-1.......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นางสาวอจัฉรา  วงศ์ฒิรัตนก์ลุ. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    188 



1 07I001/002 โฉนด 15004 5320I2864-5 87 8859 ถ.รักชืนะอทุิศ 1 0 0    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..............18...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน......................นางสุคนธ์  จนัทร์อุ่ย............................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................36..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............................เจริญเขต......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน................................................-.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    189 



1 01G017/002 โฉนด 6409 54ต54อ47 49 4499 ถ.ทรายทอง4 ซ.2 0 1 48.9 ∕ 1 70 ไม้1ห้อง1ชั้น 56 56 อยุ่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................176/1..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............................เจริญเขต......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............176/1....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........................เจริญเขต.................................................................................................

ตรอก/ซอย..............2...................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................2..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายแกว้  บุญรักษ.์..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................นายแกว้  บุญรักษ.์.. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    190 



1 06A162/001 โฉนด 15447 5320I2662-4 59 6700 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 25 ∕ 1 37/6 ไม้1ห้อง2ชั้น 75 อยุ่เอง

ชั้น1 37

ชั้น2 37

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.................................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.....................นายแกว้  ศรีสม...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .............3-9602-00057-52-5........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นายแกว้  ศรีสม ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................42..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............................ตันหนงมะลิ......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............42....................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........................ตันหยงมะลิ.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    191 



1 09D020/009 น.ส.3ก 5033 5321II194 2085 – ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 20 ∕ 1 729 ตึก1ห้อง2ชั้น 162 อยุ่เอง

ชั้น1 81

ชั้น2 81

2 11F001/006 น.ส.3ก 4416 5321II193 839 – ถ.โต๊ะลือเบ 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................729..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............................ประชาวิวัฒน.์........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่.............729...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........................ประชาวิวัฒน.์................................................................................................

ตรอก/ซอย.................................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน....................นายสะมะแอ  เปาะเล๊าะ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นายสะมะแอ  เปาะเล๊าะ.......... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    192 



1 12P/124 น.ส.3ก 5599 5321/194 2333 – ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 52 ∕ 1 530/3 ตึก1ห้อง1ชั้น 96 96 อยุ่เอง

2 04C/038 โฉนด 2748 5320/2666-16 691 2759 ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์ 1 0 0 50.6 ∕ 2 43 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เองประกอบการค้า

∕ 3 45 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เองประกอบการค้า

3 RA216 น.ส.3ก 8327 5320//11 470 – ถ.ตันหยงมะลิ 7 0 9 ∕ ไม้ยืนต้น

4 RA217 น.ส.3 1304/215 – – เล่ม20 หนา้61 ถ.ตันหยงมะลิ 0 1 81 ∕ ไม้ยืนต้น

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย.................................................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ................................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...................นายสาชิต  สกลุประกอบกจิ...........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นายสาชิต  สกลุประกอบกจิ........... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.........................45..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............................อนกุาชาดอนสุรณ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............45...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน...........................อนกุาชาดอนสุรณ์.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    193 



1 04D289 โฉนด 3193 55ต54อ12 160 2764 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 13.9 ∕ 1 72 ตึก1ห้อง3ชั้น 192 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 64

ชั้น2 64

ชั้น3 64

∕ 2 70 ตึก1ห้อง3ชั้น 192 อยุ่เอง

ชั้น1 64

ชั้น2 64

ชั้น3 64

2 04D290 โฉนด 3192 55ต54อ20,12 57 2763 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 34.3 ∕ 3 70 ตึก1ห้อง2ชั้น 110 อยู่เอง

ชั้น1 55

ชั้น2 55

4 72 ตึก1ห้อง2ชั้น 128 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 64

ชั้น2 64

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.........................441-443..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............................ภูผาภักดี......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............441-443...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................ภูผาภักดี.................................................................................................

ตรอก/ซอย.................................................ต าบล......................บางนาค.....................................................อ าเภอ...............................เมือง................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................บางนาค......................................อ าเภอ………เมือง.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นางสาวลัดดา  ลือเกยีรติศักด์ิ..........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นางสาวลัดดา  ลือเกยีรติศักด์ิ........... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    194 



1 04E223 โฉนด 3622 55ต54อ13 83 3282 ถ.วงศ์วิถี 0 0 26.6 ∕ 1 52 ตึก1ห้อง2ชั้น 160 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

∕ 2 54 ตึก1ห้อง2ชั้น 160 อยู่เอง

ชั้น1 80

ชั้น2 80

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางทิพย์สุดา  จรัสจรรยาวัฒน.์........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นางทิพย์สุดา  จรัสจรรยาวัฒน.์........... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................55..............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............................วงศ์วิถี......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............55...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................วงศ์วิถี.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    195 



1 04E187 โฉนด 3104 55ต54อ13 74 2824 ถ.วรคามินทร์ 0 0 22.2 ∕ 1 57 ตึก1ห้อง3ชั้น 216 อยู่เอง

ชั้น1 54

ชั้น2 54

ขั้น3 54

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................250.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............................อนกุาชาดอนสุรณ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............250...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................อนกุาชาดอนสุรณ์.................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางสาวกนัยาพร  เดชน าบัญชา.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..........3-9698-000197-71-1...........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................................นางสาวกนัยาพร  เดชน าบัญชา ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    196 



1 01F031/002 โฉนด 1887 54ต54อ39 10 1567 ถ.ทรายทอง4 0 2 22 ∕ 1 5 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 2 7 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 3 9 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 4 11 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 5 13 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 6 15 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................โละจดู.....................................................อ าเภอ...............................แว้ง................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................โละจดู......................................อ าเภอ………แว้ง.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางกิ้ม  ศรีสุวรรณ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ............3-9608-00235-89-1.........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................นางกิ้ม  ศรีสุวรรณ. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................164/3.............................หมู่ที.่...............6...........................ถนน..............................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............164/3...................................หมู่ที.่...........6..................ถนน.........................-.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    197 



1 01F031/002 โฉนด 1887 54ต54อ39 10 1567 ถ.ทรายทอง4 0 2 22 ∕ 7 17 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 8 19 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

∕ 9 21 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

2 01F031 โฉนด 1887 54ต54อ39 10 1567 ถ.ทรายทอง4 0 2 64.9 ∕ 10 227 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

∕ 11 229 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

∕ 12 231 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

∕ 13 233 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

3 01I007 น.ส.3ก 3186 5321/181 236 เล่ม32 หนา้36 ถ.ทรายทอง4 ∕ 14 36/15 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 15 36/16 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 16 36/17 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

∕ 17 36/18 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 อยู่เอง

∕ 18 36/19 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 อยู่เอง

4 01F031/001 โฉนด 18556 54ต54อ39 94 9628 ถ.ทรายทอง4    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................164/3.............................หมู่ที.่...............6...........................ถนน..............................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............164/3...................................หมู่ที.่...........6..................ถนน.........................-.................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................โละจดู.....................................................อ าเภอ...............................แว้ง................................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล....................โละจดู......................................อ าเภอ………แว้ง.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางกิ้ม  ศรีสุวรรณ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ............3-9608-00235-89-1.........................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง....................................................................นางกิ้ม  ศรีสุวรรณ. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    197 



1 05A173 น.ส.3ก 1974 5321II195 752 – ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 25 ∕ 1 104 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................17...............................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................17..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางสาวกานต์ธสุ  แซ่หลี.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................................นางสาวกานต์ธสุ  แซ่หลี ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................110.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน............................เจริญเขต......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............110...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................เจริญเขต.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    198 



1 12O030 น.ส.3ก 1312/103 – – เล่ม19 หนา้64 สุไหงโก-ลก-ปาดี 0 0 25 ∕ 1 684/17 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 อยู่เอง

2 04D047 น.ส.3ก 1100 5321II195 231 – ถ.ลูกเสืออนสุรณ์ ซ.7 0 0 40 ∕ 2 18-20 ตึก1ห้อง2ชั้น 252 อยู่เอง

ชั้น1 126

ชั้น2 126

3 04F182 น.ส.3ก 698/347 5321I195 74 เล่ม1 หนา้ ถ.รักษช์นะอทุิศ 0 0 50 ∕ 3 104 ตึก1ห้อง1ชั้น 63 63 โกดัง

∕ 4 106 ตึก1ห้อง1ชั้น 63 63 โกดัง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................264/15.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน............................เอเซีย18......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............264/15...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................เอเซีย18.................................................................................................

ตรอก/ซอย..................2...............................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................2..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางศิริพรรณ  โชคสกลุพัรธ.์........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................................นางศิริพรรณ  โชคสกลุพัรธ.์ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    199 



1 04D024/001 น.ส.3ก – 5321II195 1753 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 1 86 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

2 04D024/002 น.ส.3ก – 5321II195 1923 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.26 ∕ 2 84 ตึก1ห้อง1ชั้น 48 48 เช่า

3 04D024/003 น.ส.3ก – 5321II195 1922 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 3 82 ตึก1ห้อง1ชั้น 70 70 เช่า

4 04D024/004 น.ส.3ก – 5321II195 1921 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 4 80 ตึก1ห้อง1ชั้น 60 60 เช่า

5 04D024/005 น.ส.3ก – 5321II165 1920 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 5 78 ตึก1ห้อง1ชั้น 60 60 เช่า

6 04D024/006 น.ส.3ก – 5321II195 1919 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 6 76 ตึก1ห้อง1ชั้น 60 60 เช่า

7 04D024/007 น.ส.3ก – 5321II195 1918 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์2 0 0 19.2 ∕ 7 74 ตึก1ห้อง1ชั้น 60 60 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................2...............................ต าบล......................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงโก-ลก.................................................................................................................................ตรอก/ซอย................2..................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางกนัยา  อภิบาลธนกจิ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางกนัยา  อภิบาลธนกจิ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................56.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...........................สฤษด์ิวงศ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............56...................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................สฤษด์ิวงศ์.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    200 



1 12R001 นส3 – – 150 เล่ม3 หนา้50 ถ.โต๊ะลือเบ 5 2 2.5    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................53.............................หมู่ที.่...............3...........................ถนน...........................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................................................หมู่ที.่...........-...................ถนน..........................-.................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................กาวะ.....................................................อ าเภอ...............................สุไหงปาดี................................................................................................................................. ตรอก/ซอย..................................ต าบล....................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางปาตือเมาะ  สาเหะยะปา.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    201 



1 04F337/015 โฉนด 17394 5320I2664-04 579 7002 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.8 0 0 36.8 ∕ 1 276 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

∕ 2 278 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................กายูคละ.....................................................อ าเภอ.............................แว้ง............................................................................................................................... ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................กายูคละ......................................อ าเภอ………แว้ง.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นางฉวี  แซ่ไว.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางฉวี  แซ่ไว ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................287.............................หมู่ที.่...............9...........................ถนน...........................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่................287................................หมู่ที.่...........9...................ถนน..........................-.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    202 



1 09E002/015 โฉนด 18080 5320I2664-03 39 9349 ถ.ประชาวิวัฒน ์ 0 0 50    ∕

2 09E002/020 โฉนด 18081 5320/2664-3 40 9350 ถ.ประชาวิวัฒน ์ 0 0 50.2    ∕

3 09E002/026 โฉนด 18082 5320/2664-3 41 9351 ถ.ประชาวิวัฒน ์ 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................232/3.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...........................ทรายทอง4......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่..............................ถนน..........................-.................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล......................หาดใหญ่.....................................................อ าเภอ.............................หาดใหญ่............................................................................................................................... ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................สงขลา.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายเฉลิม  แท่นมคลมาศ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    203 



1 11U น.ส.3ก 5258 5321I192 66 – ถ.โต๊ะลือเบ 1 0 0    ∕

2 04B252/002 น.ส.3ก ม.3 5321II195 2056 – ถ.อนกุาชาดอนสุรณ์ 0 0 25 ∕ 1 268 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล.....................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก...............................................................................................................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายปรีชา  ภัทรวนาคุปต์.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................นายปรีชา  ภัทรวนาคุปต์. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................268.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........................อนกุาชาดอนสุรณ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............268................................หมู่ที.่..............................ถนน..........................อนกุาชาดอนสุรณ์.................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    204 



1 01J110 โฉนด 1590 54ต54อ56 3 966 ถ.ทรายทอง4 ซ.4 1 3 98.8    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................115.............................หมู่ที.่...............1...........................ถนน..........................-......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่..............................ถนน...........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล...................ท่าข้าม.....................................................อ าเภอ.............................หาดใหญ่............................................................................................................................... ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................สงขลา.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นางสาวธิดากาญจน ์ ศิษฏโกวิท.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    205 



1 08E001/001 น.ส.3ก 230 5320/12 18 เล่ม3ก หนา้30 ถ.ตันหยงมะลิ 33 2 80 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล...................ท่าข้าม.....................................................อ าเภอ.............................หาดใหญ่............................................................................................................................... ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................สงขลา.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............1.นางสาวปนดัดา  วรวิวัฒน ์2.นางสาวปรินดา  ชัชวาลธีระ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................88.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..........................เจริญเขต......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่..............................ถนน...........................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    206 



1 03J010/025 โฉนด 1806 55ต54อ38 2 502 ถ.เจริญเขต ซ.11 3 1 95.1    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................120.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........................สฤษด์ิวงศ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่..............................ถนน...........................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางธนกร  วงศ์ชัยศรี.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............................................. ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    207 



1 04B088 โฉนด 2092 55ต54อ2 33 2010 ถ.ลูกเสืออนสุรณ์ ซ.2 0 0 23.9 ∕ 1 30 ไม้1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

2 12P086 โฉนด 11730 5321II2666-15 98 6182 ถ.เอเซีย18 0 0 20 ∕ 2 9/59 ตึก1ห้อง1ชั้น 50 50 เช่า

3 09C072 โฉนด 14367 5320//2664-1 171 8416 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.18 0 0 90 ∕ 3 1 ตึก1ห้อง1ชั้น 32 32 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-...............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย..................................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสุทินา  ภิสระ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นางสุทินา  ภิสระ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................93-95.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.........................ลูกเสืออนสุรณ์......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............93-95.................................หมู่ที.่..............................ถนน....................ลูกเสืออนสุรณ์.......................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    208 



1 01C010/021 โฉนด 6801 54ต54อ44 42 4718 ถ.ทรายทอง3 ซ.1 0 0 26.1 ∕ 1 22/18 ตึก1ห้อง1ชั้น 55 55

2 04A008 โฉนด 3471 55ต54อ01 7 3111 – 0 0 71.8    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................55/3.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........................ทรายทอง4......................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............55/3.................................หมู่ที.่..............................ถนน....................ทรายทอง4.......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................3..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................3..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางอรนาถ  เตละกลุ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...............................................นางอรนาถ  เตละกลุ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    209 



1 06A026 โฉนด 15519 5320I2662-4 36 6672 ถ.เจริญเขต ซ.17 0 0 50    ∕

2 06A025 โฉนด 15420 5320I2662-4 35 6673 ถ.ตันหยงมะลิ 0 0 50 ∕ 1 37/89 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน............นางสาวอารี  บุญสม.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..............................................นางสาวอารี  บุญสม ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................24/1.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........................ตันหยงมะลิ........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............24/1.................................หมู่ที.่..............................ถนน....................ตันหยงมะลิ.......................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    210 



1 04H029 โฉนด 3141 55ต54อ21 710 2802 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.1 0 0 53.4 ∕ 1 62/29 ไม้1ห้อง1ชั้น 40 40 อยู่เอง

∕ 2 62/30 ไม้1ห้อง1ชั้น 40 40 เช่า

2 04H032/009 โฉนด 18543 55ต54อ21 217 9615 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.1 0 0 25.5 ∕ 3 62/37 ตึก1ห้อง1ชั้น 35 35 เช่า

3 04H032/011 โฉนด 454 55ต54อ21 27 1036 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.1 0 1 0.1 ∕ 4 62/36 ตึก1ห้อง1ชั้น 35 35 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................62/29.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน........................ประชาวิวัฒน.์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............62/29.................................หมู่ที.่..............................ถนน..................ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................1..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................1..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ...............084-0401821..................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นางวิชูดา นรชาติพันธ์ .........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................................นางวิชูดา นรชาติพันธ์  ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    211 



1 08M013 น.ส.3ก 259 5321/12 30 เล่ม3ข. หนา้9 ถ.ตันหยงมะลิ 1 1 36 ∕ 1 64/1 ไม้1ห้อง1ชั้น 40 40 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นางกาญจนา  นลิวัตน ์.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................นางกาญจนา  นลิวัตน ์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................64/1.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.......................ตันหยงมะลิ........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............64/1.................................หมู่ที.่..............................ถนน..................ตันหยงมะลิ.......................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    212 



1 07K095 น.ส.3ก 7103 5320I12 348 3/72ก ถ.เจริญเขต 0 1 15 ∕ 1 482 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 อยู่เอง

∕ 2 484 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 อยู่เอง

2 08O001 น.ส.3ก 4378 5320I12 154 – ถ.ตันหยงมะลิ 9 0 86    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................482-484.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน......................เจริญเขต........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............482-484.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.................เจริญเขต.......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................081-3281547.................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นางกาญจนา  ล่องหวัง .........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง..................................................นางกาญจนา  ล่องหวัง  ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    213 



1 04E415 โฉนด 4421 55ต54อ13 129 3847 ถ.วงศ์วิถี 0 0 19.9 ∕ 1 17 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 อยู่เอง

ชั้น1 32

ชั้น2 32

2 04E428 น.ส.3ก 138 เล่ม2 หนา้28 เล่ม2 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 54 ∕ 2 22 ตึก1ห้อง3ชั้น 360 อยู่เอง

ชั้น1 120

ชั้น2 120

ชั้น3 120

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................081-3281547.................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นายแสงชัย  ล่ิวลักษณ์ .........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................นายแสงชัย  ล่ิวลักษณ์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................19.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน....................วงศ์วิถี........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............19.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.................วงศ์วิถี.......................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    214 



1 04D002 โฉนด 3136 55ต54อ11 46 1843 ถ.เทศปฐม 0 0 24.7 ∕ 1 177 ตึก1ห้อง1ชั้น 64 64 เช่า

2 04H046/001 โฉนด 2896 55ต54อ21 714 2641 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.2 0 1 39.3    ∕

(2864-2)

3 RA84 น.ส.3 2885 เล่ม29ข 1287 35 ถ.เอเซีย18 0 1 42    ∕

4 RA86 โฉนด 12984 5321II194 45 6556 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.17 0 1 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................23-25.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...................เจริญเขต........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............23-25.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.................เจริญเขต.......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล...................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................081-3281547.................................................................................................................................................................................................................จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นายพิชัย  ทองชมพูนชุ.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................นายพิชัย  ทองชมพูนชุ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    215 



1 01B094 น.ส.3ก 1420/464 – เล่ม9 หนา้93 ถ.ทรายทอง1 0 0 62.5 ∕ 1 42 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

∕ 2 44 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 ให้เช่าประกอบการค้า

2 01B090 นส.3 1461/464 ม.1ปาเสมัส เล่ม9 หนา้93 ถ.ทรายทอง1 ซ.3 0 1 0.05 ∕ 3 46 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

∕ 4 48 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

∕ 5 50 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

∕ 6 52 ตึก1ห้อง1ชั้น 80 80 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................ริโก.๋....................................................อ าเภอ.............................สุไหงปาดี.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................-..................ต าบล..................ริโก.๋.....................................อ าเภอ………สุไหงปาดี.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........นางเละ  ฮาดี.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...................................................นางเละ  ฮาดี ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................38/2.............................หมู่ที.่...............5...........................ถนน...................-........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............38/2.................................หมู่ที.่............5..................ถนน.................-.......................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    216 



1 04H041 โฉนด 5504 5320I2864-01 528 4277 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.2 0 0 23.5    ∕

2 04H043 โฉนด 1617 5320I2864-02 709 1026 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.2 0 1 27 ∕ 1 41 ตึก1ห้อง2ชั้น 150 โรงแรมทาวนอ์นิทาวน์

ชั้น1 75

ชั้น2 75

3 04D207/003 โฉนด 78 ระวาง สก. แผ่น1 14 123 ถ.ชื่นมรรคา 0 0 53.8 ∕ 2 74 ตึก1ห้อง3ชั้น 318

ชั้น1 106

ชั้น2 106

ชั้น3 106

3 76 ตึก1ห้อง3ชั้น 318

ชั้น1 106

ชั้น2 106

ชั้น3 106

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................41.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...................ประชาวิวัฒน.์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............41.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.................ประชาวิวัฒน.์......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................2..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย................2..................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........นางสาวกนกรัตน ์ อนมุานไพศาล........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.....................................................นางสาวกนกรัตน ์ อนมุานไพศาล......... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    217 



1 09D020/057 โฉนด 11619 5321//2666-14 97 5975 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 1 89 ∕ 1 – ตึก1ห้อง1ชั้น 320 320 ลานจอดรถ รร.

2 04E186 โฉนด 3146 55ต54อ13 73 2797 ถ.วรคามินทร์ 0 0 21.9 ∕ 2 59 ตึก1ห้อง4ชั้น 307 ให้เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 76

ชั้น2 76

ชั้น3 76

ชั้น4 76

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน........นางสาวสุแอนนา  บุญครองเขต........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............3-9698-00194-77-7......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................................นางสาวสุแอนนา  บุญครองเขต... ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................771.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...................ประชาวิวัฒน.์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............771.................................หมู่ที.่............-..................ถนน........................ประชาวิวัฒน.์...............................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    218 



1 04J004 โฉนด 3830 5321II2666-16 859 3373 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.8 0 0 18.8 ∕ 1 9 ตึก1ห้อง2ชั้น 120 เช่า

ชั้น1 60

ชั้น2 60

2 04B072 โฉนด 2723 55ต54อ10 66 2530 ถ.เทศปฐม ซ.2 0 0 31 ∕ 2 – ตึก1ห้อง1ชั้น 49 49 โกดังเกบ็ของ

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................209.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..................เทศปฐม........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............209.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................เทศปฐม................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.......นายปกรณ์  อมรชาตรี........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............................................นายปกรณ์  อมรชาตรี... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    219 



1 04E133 น.ส.3 เล่ม1 – – – ถ.สฤษด์ิวงศ์ 0 0 38 ∕ 1 70 ตึก1ห้อง4ชั้น 600 อยู่เองประกอบการค้า

หนา้89 ชั้น1 150

สารบบเล่ม441 ชั้น2 150

ชั้น3 150

ชั้น4 150

∕ 2 72 ตึก1ห้อง4ชั้น 600 อยุ่เอง

ชั้น1 150

ชั้น2 150

ชั้น3 150

ชั้น4 150

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..................นายสุกติ  แซ่โง้ว........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................นายสุกติ  แซ่โง้ว ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................12.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................สฤษด์ิวงศ์........................................................................................................................................ อยู่บ้านเลขที.่..............12.................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................สฤษด์ิวงศ์................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    220 



1 09E002/025 โฉนด 18083 5320/2664-3 42 9352 ถ.ประชาวิวัฒน์ 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................198/8.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ประชาวิวัฒน.์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................8..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นายสุระพันธุ ์ แท่นมงคลมาศ........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...............3-9698-00159-73-4.....................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    221 



1 03J105 น.ส.3ก 452 5321II195 65 หนา้2 5ข ถ.เจริญเขต ซ.15 0 0 50    ∕

2 03J104/001 น.ส.3ก 1056 5321II195 209 – ถ.เจริญเขต ซ.15 0 0 25    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................17..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นายกติิภูมิ  รบมีชัย........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ...............3-9698-00044-66-1.....................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................124.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................เจริญเขต....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    222 



1 07L003 น.ส.3ก 319 5321/195 21 19 ถ.ตันหยงมะลิ 2 0 86 ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................30/1.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ตันหยงมะลิ....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก.............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.................นางชื่น  การะด า........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................ ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    223 



1 03B029/003 โฉนด 2717 55ต54อ7 13 2428 ถ.เจริญเขต ซ.3 1 0 1.6 ∕ 1 301 ตึก1ห้อง5ชั้น 360 โรงแรมปาร์คสัน

ชั้น1 72

ชั้น2 72

ชั้น3 72

ชั้น4 72

ชั้น5 72

2 03B026/001 โฉนด 4767 55ต54อ8 20 4128 ถ.เอเซีย18 0 0 33.1    ∕

3 03B024 โฉนด 3188 55ต54อ7 28 2847 ถ.เจริญเขต ซ.3 0 0 63.5    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายชาญชัย  เดชะวัชรศิริ........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง................................................ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................41-43.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................บุษยพันธ.์...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    224 



1 09E002/022 โฉนด 15975 5320/2664-3 30 9116 ถ.ประชาวิวัฒน์ 1 0 33.5    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................463.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................รักษช์นะอทุิศ2....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายณรงค์  นาคศรี........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........... ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    235 



1 04B241 โฉนด 5491 55ต54อ11 153 4278 ถ.ลูกเสืออนสุรณ์ 0 1 7 ∕ 1 113 ตึก1หิอง1ชั้น 32 32 เช่าประกอบการค้า

∕ 2 115 ตึก1หิอง1ชั้น 32 32 เช่าประกอบการค้า

∕ 3 117 ตึก1หิอง1ชั้น 64 64 เช่าประกอบการค้า

∕ 4 117/1 ตึก1หิอง1ชั้น 108 108 เช่าประกอบการค้า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................1.นายสมโภชน ์ หงษก์ติยานนท์ 2.นายชลัมภ์  หงษก์ติติยานนท์ 3.นายปรีชา  หงษก์ติติยานนท.์.......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........1.นายสมโภชน ์ หงษก์ติยานนท์ 2.นายชลัมภ์  หงษก์ติติยานนท์ 3.นายปรีชา  หงษก์ติติยานนท์ ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................12.14.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ลูกเสืออนสุรณ์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..........12-14.....................................หมู่ที.่............-..................ถนน...........ลูกเสืออนสุรณ์..........................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    236 



1 04E020 โฉนด 4557 55ต54อ4 48 3839 ถ.บุษยพันธ์ 0 0 45.9 ∕ 1 8 ตึก1หิอง3ชั้น 240 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

ชั้น3 80

∕ 2 10 ตึก1หิอง3ชั้น 240 อยู่เองประกอบการค้า

ชั้น1 80

ชั้น2 80

ชั้น3 80

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................8-10.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................บุษยพันธ.์...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..........8-10.....................................หมู่ที.่............-..................ถนน...........บุษยพันธ.์.........................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นายณรงค์  ปรีชาวุฒิเดช.......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........นายณรงค์  ปรีชาวุฒิเดช.......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    237 



1 04J076/016 โฉนด 18160 5320I2664-4 212 9397 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.8 0 0 25    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................1..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน................นางสาวกานต์พิชชา  โภคาสิริสิน.......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................45.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ประชาวิวัฒน.์...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่...............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    238 



1 04G023 โฉนด 336 5320I2864-01 686 1345 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.4 0 0 72.7 ∕ 1 63 ตึก1ห้อง2ชั้น 64 เช่าประกอบการค้า

ชั้น1 32

ชั้น2 32

2 65 ตึก1ห้อง1ชั้น 32 32 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่........................35.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ประชาวิวัฒน.์...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่.............35..................................หมู่ที.่............-..................ถนน.............ประชาวิวัฒน.์.......................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...............นางอารีย์  แซ่ล้ิม......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง........นางอารีย์  แซ่ล้ิม.........................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    239 



1 09T156 น.ส.3ก 5099 5321II194 2121 – ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.11 0 0 45    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................ปะลุรู.....................................................อ าเภอ.............................สุไหงปาดี............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายเฉลียว  อนิยอด......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่........................989/5.............................หมู่ที.่...............1...........................ถนน.................บ้านโคกปริเมง....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    240 



1 09L087 น.ส.3ก 3609 5321II194 1528 – ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.17 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่.......................224.............................หมู่ที.่...............3...........................ถนน.................บ้านน้ าขาว....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................กายูคละ....................................................อ าเภอ.............................แว้ง............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายเฉลียว  แกว้ชู......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    241 



1 04F298 โฉนด 11716 5320I2664-4 44 6032 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.8 0 0 50    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................8..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นางลิกาเยาะ  กลุสมาน.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่......................162.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.................ประชาวิวัฒน.์...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    242 



1 01E053 โฉนด 430 55ต54อ46 20 1187 ถ.ทรายทอง4 0 3 46.3 ∕ 1 112/1 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

2 112/2 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

3 112/3 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

4 112/4 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

5 112/5 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

6 114 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

7 112/6 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

8 112/7 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

9 112/8 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

10 112/9 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

11 112/10 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

12 112/11 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 เช่า

13 118 ตึก1ห้อง1ชั้น 72 72 บ้านว่าง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่......................140.............................หมู่ที.่...............1...........................ถนน.................-...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..............................................หมู่ที.่............-..................ถนน.....................................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล.................โล๊ะจดู...................................................อ าเภอ............................แว้ง............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-.................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..............นายแกว้  รัตนพงศ์.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................................................................... เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.................................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    243 



1 04B068/001 โฉนด 2789 55ต54อ10 73 2537 ถ.เทศปฐม ซ.2 0 0 51.7 ∕ 1 14 ตึก1ห้อง1ชั้น 90 90 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................7..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................7................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางสาวพรทิพา  โชคสกลุพันธ.์....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ..............1-9698-00087-29-0......................................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นางสาวพรทิพา  โชคสกลุพันธ.์....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่......................18.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน................ลูกเสืออนสุรณ์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................18............................หมู่ที.่............-..................ถนน................ลูกเสืออนสุรณื.....................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    244 



1 07C011/002 โฉนด 11891 5320I2864-1 13 6134 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.4 0 0 22 ∕ 1 525 ตึก1ห้อง1ชั้น 68 68 เช่า

2 07C011/003 โฉนด 11890 5320II2864-1 12 6133 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.4 0 0 23 ∕ 2 527 ตึก1ห้อง1ชั้น 68 68 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่......................280/35.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน...............เอเซีย18....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................280/35...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............เอเซีย18.....................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-..............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.............นางปราณี  มุกดา.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................................................................. เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นางปราณี  มุกดา.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    245 



1 01C012/007 โฉนด 6296 55ต5436 39 4477 ถ.ทรายทอง3 ซ.1 0 1 1.9 ∕ 1 44/15 ตึก1ห้อง1ชั้น 75 75 เช่า

∕ 2 44/16 ตึก1ห้อง1ชั้น 75 75 เช่า

∕ 3 44/14 ตึก1ห้อง1ชั้น 75 75 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................1.............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................1................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน...........นายอารีย์  จนัทร์อุ่ย....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................................................................. เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง...........นายอารีย์  จนัทร์อุ่ย.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่......................44/14.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน..............ทรายทอง3....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................44/14...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............ทรายทอง3.....................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    246 



1 04H151 โฉนด 2625 5320I2864-02 744 2375 ถ.ประชาวิวัฒน ์ซ.1 0 0 28.9 ∕ 1 68 ตึก1ห้อง1ชั้น 100 100 เช่า

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่......................126.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.............สฤษด์ิวงศ์....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................126...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............สฤษด์ิวงศ์.....................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-.............................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-................ต าบล..................สุไหงโก-ลก......................................อ าเภอ………สุไหงโก-ลก.....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นางสาวลักษณิา  วรรณจติจรูญ....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................................................................. เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง............นางสาวลักษณิา  วรรณจติจรูญ.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    247 



1 12O090 น.ส.3ก 14662 5321II2666-14 136 8637 ถ.ประชาวิวัฒน์ 1 1 46 ∕ 1 578 ตึก1ห้อง1ชั้น 870 870 สถานขนส่งเดินรถ

2 09E002 โฉนด 17317 5320/2664-3 21 6937 ถ.ประชาวิวัฒน์ 2 1 64    ∕

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................เฉลิมสุข.............................แขวง..................จนัทร์เกษม....................................................เขต............................จตุจกัร............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-................แขวง..................จนัทร์เกษม.....................................เขต………จตุจกัร.....................................................................

จงัหวัด............................กรุงเทพฯ.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นางสาวกรวิกา  กรีติโรจน.์...................เลขที่ประจ าตัวประชาชน .......................3101403573721..........................................................................................................................................เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............นางสาวกรวิกา  กรีติโรจน.์.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่......................486/3.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.............-....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................486/3...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............-.....................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    248 



1 04E375 โฉนด 2471 – 76 2232 ถ.วงศ์วิถี 0 0 45 ∕ 1 28 ตึก1ห้อง2ชั้น 123 ให้เช่าประกอบการค้า

∕ ชั้น1 61

ชั้น2 61

2 03H148 โฉนด 3540 5320I2864-02 1092 3200 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 33 ∕ 2 ตึก1ห้อง1ชั้น 33 33 ที่ฝากรถ

3 03H149 โฉนด 3541 5320I2864-02 1093 3201 ถ.เจริญเขต ซ.9 0 0 32.6 ∕ 3 ตึก1ห้อง1ชั้น 32.6 32.6 ที่ฝากรถ

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)
หลงั

หลกั
หลงัรอง

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุเลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ
ไร่ งาน ต.ร.ว.

อยู่อาศัยสถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 

ว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

อยู่บ้านเลขที.่......................28.............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.............วงศ์วิถี...................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................28...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............วงศ์วีถี.....................................................................................................

ตรอก/ซอย..................-.............................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก..........................................อ าเภอ............................สุไหงโก-ลก.......................................................................................................................... ตรอก/ซอย.................-................ต าบล..................สุไหงโก-ลก.....................................อ าเภอ……สุไหงโก-ลก....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน..........นายสมพงษ ์ ชนะสมุน....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................................................................. เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............นายสมพงษ ์ ชนะสมุน......................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

ล ำดับที ่ :    249 



1 10H001 น.ส.3ก 129 5321I193 25 – ถ.โก-ลก-แว้ง 20 0 13 ∕ ไม้ยืนต้น

2 11P003 น.ส.3ก 119 5321/193 15 – ถ.เอเซีย18 10 1 13 ∕ ไม้ยืนต้น

3 01D037 โฉนด 1705 54ต54อ46 3 1134 ถ.ทรายทอง4 0 1 11.3 ∕ 1 121/1 ไม้1ห้อง1ชั้น 40 40 อยู่เอง

ค าอธิบาย 1.รายการที่ดนิ

 - แปลงที่ดิน: ระบุล าดับแปลงที่ดิน

 - ประเภทที่ดิน: ระบุประเภทของที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.2 ส.ป.ก. เป็นต้น

 - ลักษณะการท าประโยชน ์: ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง

2. รายการสิ่งปลูกสรา้ง

 - ประเภทส่ิงปลูกสร้าง : ให้ระบุประเภทส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือบ้านปูน 1 ชั้น 2 ชั้น เป็นต้น

 - ล กษณะการใช้ประโยชน ์: ให้ระบุขนาดพื้นที่ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็น  ตรม. ลงในช่องว่างตามลักษณะการใช้ประโยชน ์

 - อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง : จ านวนปีของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ จนถึงปีภาษี

ไร่ งาน ต.ร.ว.
อยู่อาศัย ประกอบ

เกษตร 

กรรม

เชิง

พาณชิย์/

อ่ืนๆ 
หลงั

หลกั
หลงัรอง

ลกัษณะการท าประโยขน์ ราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์

(บาท/ตร.ว.)

ลกัษณะการใช้ประโยชน์/ขนาดพ้ืนที่
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 

(บาท/ตร.ม.)

อายุ

โรงเรือน

หรือ

สิง่ปลกู

หมายเหตุว่าง

เปลา่/

รกร้าง

อยู่อาศัย

เอง

(ต.ร.ม.)

เชิง

พาณชิย์

(ต.ร.ม.)

ว่างเปลา่/

รกร้าง

(ต.ร.ม.)

แปลงที่ รหัสแปลงที่ดิน
ประเภท

ที่ดิน

ต าแหน่งที่ดิน

สถานที่ตั้ง

จ านวนเน้ือที่ดิน

เลขที่

เอกสารสทิธิ์
ระวาง เลขที่ดิน

หน้า

ส ารวจ

ตรอก/ซอย..................-.............................ต าบล.........................สุไหงโก-ลก...........................................อ าเภอ...........................สุไหงโก-ลก............................................................................................................................. ตรอก/ซอย.................-................ต าบล..................สุไหงโก-ลก....................................อ าเภอ……สุไหงโก-ลก....................................................................

จงัหวัด............................นราธิวาส.................................................................โทร. ................................................................................................................................................................................................................................. จงัหวัด…….………..................นราธิวาส........................….….....……………………………….………………………………………….............................................................

1. รายการที่ดิน

ที่ บ้านเลขที่
ประเภท

สิง่ปลกูสร้าง

ขนาด

พ้ืนที่รวม

(ตร.ม.)

2. รายการสิง่ปลกูสร้าง

เทศบาล .........................สุไหงโก-ลก............................................................................

เจา้ของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน.........นางเล็ก  นลิสุวรรณ....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................................................................. เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง.............นางเล็ก  นลิสุวรรณ.....................เลขที่ประจ าตัวประชาชน ....................................................................................................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่......................127............................หมู่ที.่...............-...........................ถนน.............ทรายทอง4....................................................................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่..................127...........................หมู่ที.่............-..................ถนน...............ทรายทอง4.....................................................................................................

  แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง

หมู่ที.่...............-..........................ต าบล...................สุไหงโก-ลก.............................
ล ำดับที ่ :    250 


