
ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า

1 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/201 นส. 31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

2 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/202 นาย31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

3 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/203 นาง31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

4 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/204 นางสาว31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

5 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/205 นาง 31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

6 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/206 นาย 31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด
ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่1 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

7 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/207 นางสาว31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

8 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/208 นางสาว31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

9 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/209 นางสาว31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

10 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/210นางสาว 31.03 27,100.00   840,913.00    -             840,913.00    0.02           

11 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/301นางสาว 43 27,500.00   1,182,500.00  -             1,182,500.00 0.02           

12 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/302นางสาว 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           
หนา้ที ่2 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

13 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/303 นาย 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

14 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/304 นาง 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

15 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/305 นาง 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

16 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/306 นาย 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

17 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/307 นาย 32.52 27,500.00   894,300.00    -             894,300.00    0.02           

18 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/308 นาย 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           
หนา้ที ่3 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

19 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/309 นางสาว34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

20 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/310 นาย 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

21 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/311 นาย 34 27,500.00   935,000.00    -             935,000.00    0.02           

22 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/401 นาย 43 27,900.00   1,199,700.00  -             1,199,700.00 0.02           

23 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/402 นาย 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

24 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/403 นาง 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           
หนา้ที ่4 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

25 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/404 นางสาว34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

26 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/405 นาย 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

27 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/406 นาย 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

28 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/407 นาง 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

29 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/408 นาง 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

30 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/409 ร้อยต ารวจเอก34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           
หนา้ที ่5 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

31 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/410 นาย 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

32 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/411 นาง 34 27,900.00   948,600.00    -             948,600.00    0.02           

33 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/501 พันต ารวจเอก43 28,500.00   1,225,500.00  -             1,225,500.00 0.02           

34 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/502 นาย 34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

35 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/503 นางสาว34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

36 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) ๑๔๔/๕๐๔นางสาว 32.55 28,500.00   927,675.00    -             927,675.00    0.02           
หนา้ที ่6 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

37 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/505 นางสาว34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

38 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/506 นาง32.52 28,500.00   926,820.00    -             926,820.00    0.02           

39 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 888 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/507 นาง 34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

40 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/508 นางสาว34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

41 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/509 นาย 34 28,500.00   969,000.00    -             969,000.00    0.02           

42 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 144/510 นาย32.63 28,500.00   929,955.00    50 -              0.02           
หนา้ที ่7 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

43 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/511 นาง32.49 28,500.00   925,965.00    -             925,965.00    0.02           

44 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/601 นางสาว43 29,100.00   1,251,300.00  -             1,251,300.00 0.02           

45 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/602 นางสาว34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

46 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/603 นางสาว34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

47 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/604 นาง32.55 29,100.00   947,205.00    -             947,205.00    0.02           

48 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/605 นาง 34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           
หนา้ที ่8 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

49 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/606 นาง32.52 29,100.00   946,332.00    -             946,332.00    0.02           

50 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/607 นาง 34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

51 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/608 นางสาว34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

52 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/609 นาง 34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

53 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/610 นาง 34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           

54 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/611 นาง 34 29,100.00   989,400.00    -             989,400.00    0.02           
หนา้ที ่9 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

55 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/701 นางสาว43 29,700.00   1,277,100.00  -             1,277,100.00 0.02           

56 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/702 นางสาว34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

57 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/703 นาย 34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

58 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/704 นางสาว34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

59 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/705 นางสาว34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

60 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/706 นาย 29.59 29,700.00   878,823.00    -             878,823.00    0.02           
หนา้ที ่10 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

61 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/707 นางสาว34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

62 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 15/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 144/708 นางสาว32.55 29,700.00   966,735.00    50 -              0.02           

63 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/709 นาง 34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

64 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/710 นาย 34 29,700.00   1,009,800.00  -             1,009,800.00 0.02           

65 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/711 นางสาว32.49 29,700.00   964,953.00    -             964,953.00    0.02           

66 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/801 นาง 43 30,400.00   1,307,200.00  -             1,307,200.00 0.02           
หนา้ที ่11 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

67 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/802 นาย 34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

68 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/803 นาย 34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

69 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/804 นาย 34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

70 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/805 นางสาว34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

71 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 144/806 นาย32.52 30,400.00   988,608.00    50 -              0.02           

72 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/807 นางสาว34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           
หนา้ที ่12 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

73 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/808 นางสาว34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

74 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/809 นางสาว34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

75 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/810 นางสาว32.63 30,400.00   991,952.00    -             991,952.00    0.02           

76 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 13/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 144/811 นาง 34 30,400.00   1,033,600.00  -             1,033,600.00 0.02           

77 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/608 นส. 32.83 30,100.00   988,183.00    50 -              0.02           

78 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 ๔/๒๕๕๘ หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/202 นางสาว34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           
หนา้ที ่13 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

79 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/203 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

80 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/204 นางสาว34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

81 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/205 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

82 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/206 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

83 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/207 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

84 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/208 นาย 32.83 28,100.00   922,523.00    -             922,523.00    0.02           
หนา้ที ่14 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

85 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/209 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

86 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/210 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

87 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/211 34 28,100.00   955,400.00    -             955,400.00    0.02           

88 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/301 นาย49.01 28,400.00   1,391,884.00  -             1,391,884.00 0.02           

89 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/302 นาย 34 28,400.00   965,600.00    -             965,600.00    0.02           

90 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/303 นส. 32.97 28,400.00   936,348.00    -             936,348.00    0.02           
หนา้ที ่15 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

91 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/304 นาย32.64 28,400.00   926,976.00    -             926,976.00    0.02           

92 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/305 34 28,400.00   965,600.00    -             965,600.00    0.02           

93 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/306 นาย 30.72 28,400.00   872,448.00    -             872,448.00    0.02           

94 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/307 นาย33.13 28,400.00   940,892.00    -             940,892.00    0.02           

95 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/308 34 28,400.00   965,600.00    -             965,600.00    0.02           

96 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/309 34 28,400.00   965,600.00    -             965,600.00    0.02           
หนา้ที ่16 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

97 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/310 นาย34.39 28,400.00   976,676.00    50 -              0.02           

98 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/311 นส. 34.24 28,400.00   972,416.00    -             972,416.00    0.02           

99 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/401 นส. 49.01 28,900.00   1,416,389.00  -             1,416,389.00 0.02           

100 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/402 นาย51.28 28,900.00   1,481,992.00  -             1,481,992.00 0.02           

101 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/403 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

102 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/404 นส. 32.64 28,900.00   943,296.00    -             943,296.00    0.02           
หนา้ที ่17 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

103 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/405 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

104 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/406 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

105 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/407 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

106 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/408 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

107 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/409 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

หนา้ที ่18 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

108 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/410 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

109 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/411 34 28,900.00   982,600.00    -             982,600.00    0.02           

110 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/501 นส. 49.01 29,500.00   1,445,795.00  -             1,445,795.00 0.02           

111 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/502 นาย 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

112 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/503 นาย32.97 29,500.00   972,615.00    50 -              0.02           

หนา้ที ่19 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

113 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/504 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

114 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/505 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

115 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/506 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

116 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/507 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

117 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/508 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           

118 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/509 34 29,500.00   1,003,000.00  -             1,003,000.00 0.02           
หนา้ที ่20 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

119 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/510 นส. 34.39 29,500.00   1,014,505.00  -             1,014,505.00 0.02           

120 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/511 นาง34.24 29,500.00   1,010,080.00  -             1,010,080.00 0.02           

121 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/601 43 30,100.00   1,294,300.00  -             1,294,300.00 0.02           

122 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/602 นส. 51.28 30,100.00   1,543,528.00  -             1,543,528.00 0.02           

123 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/603 นส. 32.97 30,100.00   992,397.00    -             992,397.00    0.02           

124 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/604 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           
หนา้ที ่21 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

125 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/605 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

126 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/606 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

127 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/607 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

128 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/608 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

129 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/609 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

130 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/610 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           
หนา้ที ่22 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

131 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/611 34 30,100.00   1,023,400.00  -             1,023,400.00 0.02           

132 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/701 43 30,800.00   1,324,400.00  -             1,324,400.00 0.02           

133 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/702 นาย51.28 30,800.00   1,579,424.00  50 -              0.02           

134 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 ๔/๒๕๕๘ หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/703 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

135 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/704 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

หนา้ที ่23 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

136 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/705 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

137 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/706 นางสาว32.63 30,800.00   1,005,004.00  50 -              0.02           

138 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/707 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

139 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/708 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

140 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/709 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

141 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/710 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           
หนา้ที ่24 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

142 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/711 34 30,800.00   1,047,200.00  -             1,047,200.00 0.02           

143 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/801 43 31,500.00   1,354,500.00  -             1,354,500.00 0.02           

144 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/802 นาย51.28 31,500.00   1,615,320.00  50 -              0.02           

145 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 145/803 นาย32.97 31,500.00   1,038,555.00  50 -              0.02           

146 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/804 นาย32.64 31,500.00   1,028,160.00  -             1,028,160.00 0.02           

147 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/805 34 31,500.00   1,071,000.00  -             1,071,000.00 0.02           
หนา้ที ่25 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

148 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/806 นส. 32.63 31,500.00   1,027,845.00  -             1,027,845.00 0.02           

149 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/807 34 31,500.00   1,071,000.00  -             1,071,000.00 0.02           

150 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/808 นส. 32.83 31,500.00   1,034,145.00  -             1,034,145.00 0.02           

151 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/809 34 31,500.00   1,071,000.00  -             1,071,000.00 0.02           

152 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 12/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/810 นาย34.39 31,500.00   1,083,285.00  -             1,083,285.00 0.02           

153 เดอะ เกรทเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม 2 4/2558 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 145/811 34 31,500.00   1,071,000.00  -             1,071,000.00 0.02           
หนา้ที ่26 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

154 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/11 บริษัท...จ ากดั17.88 29,500.00   527,460.00    -             527,460.00    0.02           

155 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/12 นาย13.45 29,500.00   396,775.00    -             396,775.00    0.02           

156 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/14 นาง 32.26 29,500.00   951,670.00    -             951,670.00    0.02           

157 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/15นางสาว 33.34 29,500.00   983,530.00    -             983,530.00    0.02           

158 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/16 นาง 32.36 29,500.00   954,620.00    -             954,620.00    0.02           

159 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/17 นาง 33.34 29,500.00   983,530.00    -             983,530.00    0.02           
หนา้ที ่27 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

160 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/20 นางสาว32.1 29,900.00   959,790.00    -             959,790.00    0.02           

161 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/21 นาย 38.1 29,900.00   1,139,190.00  -             1,139,190.00 0.02           

162 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/22 นางสาว31.54 29,900.00   943,046.00    -             943,046.00    0.02           

163 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/23 คุณ 31.9 29,900.00   953,810.00    -             953,810.00    0.02           

164 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/24 นาย 32.1 29,900.00   959,790.00    -             959,790.00    0.02           

165 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/25 นาย 38.1 29,900.00   1,139,190.00  -             1,139,190.00 0.02           
หนา้ที ่28 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

167 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/26 นาย61.16 29,900.00   1,828,684.00  -             1,828,684.00 0.02           

168 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/27 นาย61.06 29,900.00   1,825,694.00  -             1,825,694.00 0.02           

169 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังหลัก) 888/28 นาย69.62 29,900.00   2,081,638.00  -             2,081,638.00 0.02           

171 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/29 นาง68.74 29,900.00   2,055,326.00  -             2,055,326.00 0.02           

172 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/30 นาง 32.1 30,400.00   975,840.00    -             975,840.00    0.02           

173 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/31 นางสาว38.1 30,400.00   1,158,240.00  -             1,158,240.00 0.02           
หนา้ที ่29 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

174 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/32 นาง31.54 30,400.00   958,816.00    -             958,816.00    0.02           

175 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/33 นาย 31.9 30,400.00   969,760.00    -             969,760.00    0.02           

176 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/34 นาย 32.1 30,400.00   975,840.00    -             975,840.00    0.02           

177 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/35 นางสาว38.1 30,400.00   1,158,240.00  -             1,158,240.00 0.02           

178 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/36 คุณ 61.16 30,400.00   1,859,264.00  -             1,859,264.00 0.02           

179 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/37 นาง61.06 30,400.00   1,856,224.00  -             1,856,224.00 0.02           
หนา้ที ่30 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

181 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/38 บริษัท...จ ากดั69.62 30,400.00   2,116,448.00  -             2,116,448.00 0.02           

182 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/39 คุณ 70.59 30,400.00   2,145,936.00  -             2,145,936.00 0.02           

183 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/40 นาย 32.1 31,000.00   995,100.00    -             995,100.00    0.02           

184 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/41 นางสาว38.1 31,000.00   1,181,100.00  -             1,181,100.00 0.02           

185 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/42 นาง 31.54 31,000.00   977,740.00    -             977,740.00    0.02           

186 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/43 คุณ 31.9 31,000.00   988,900.00    -             988,900.00    0.02           
หนา้ที ่31 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

187 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/44 นางสาว32.1 31,000.00   995,100.00    -             995,100.00    0.02           

188 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/45 นางสาว38.1 31,000.00   1,181,100.00  -             1,181,100.00 0.02           

189 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/46นางสาว 61.16 31,000.00   1,895,960.00  -             1,895,960.00 0.02           

190 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/47 บริษัท...จ ากดั61.06 31,000.00   1,892,860.00  -             1,892,860.00 0.02           

191 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/48 นาง69.62 31,000.00   2,158,220.00  -             2,158,220.00 0.02           

192 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/49 คุณ 68.74 31,000.00   2,130,940.00  -             2,130,940.00 0.02           
หนา้ที ่32 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

193 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/51 นางสาว31.54 31,700.00   999,818.00    -             999,818.00    0.02           

194 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/52 บริษัท...จ ากดั31.9 31,700.00   1,011,230.00  -             1,011,230.00 0.02           

195 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/53 นาย61.16 31,700.00   1,938,772.00  -             1,938,772.00 0.02           

197 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/54 นาย61.06 31,700.00   1,935,602.00  -             1,935,602.00 0.02           

198 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/55 นาง69.62 31,700.00   2,206,954.00  -             2,206,954.00 0.02           

200 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/56 นาย70.59 31,700.00   2,237,703.00  -             2,237,703.00 0.02           
หนา้ที ่33 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

201 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/57 คุณ 67.63 31,700.00   2,143,871.00  -             2,143,871.00 0.02           

203 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/58 นาย67.52 31,700.00   2,140,384.00  -             2,140,384.00 0.02           

204 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/61 นาย31.54 32,300.00   1,018,742.00  -             1,018,742.00 0.02           

205 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/62 นางสาว31.9 32,300.00   1,030,370.00  -             1,030,370.00 0.02           

206 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/63 คุณ61.16 32,300.00   1,975,468.00  -             1,975,468.00 0.02           

207 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/64 นาง 61.06 32,300.00   1,972,238.00  -             1,972,238.00 0.02           
หนา้ที ่34 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

209 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/65 คุณ 69.62 32,300.00   2,248,726.00  -             2,248,726.00 0.02           

210 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/66บริษัท...จ ากดั70.59 32,300.00   2,280,057.00  -             2,280,057.00 0.02           

211 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/67 นาย67.63 32,300.00   2,184,449.00  -             2,184,449.00 0.02           

212 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/68 คุณ67.52 32,300.00   2,180,896.00  -             2,180,896.00 0.02           

213 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/71 นาย 31.54 33,100.00   1,043,974.00  -             1,043,974.00 0.02           

214 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/72 นางสาว31.9 33,100.00   1,055,890.00  -             1,055,890.00 0.02           
หนา้ที ่35 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

215 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/73 นาย61.16 33,100.00   2,024,396.00  -             2,024,396.00 0.02           

216 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/74 นาง61.06 33,100.00   2,021,086.00  -             2,021,086.00 0.02           

217 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/75 นาย69.62 33,100.00   2,304,422.00  -             2,304,422.00 0.02           

218 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/76 คุณ 70.59 33,100.00   2,336,529.00  -             2,336,529.00 0.02           

219 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/77 นางสาว67.63 33,100.00   2,238,553.00  -             2,238,553.00 0.02           

221 เดอะเอสบล็อค 11/2557 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 888/78นางสาว 67.52 33,100.00   2,234,912.00  -             2,234,912.00 0.02           
หนา้ที ่36 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

222 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/11 บริษัท...จ ากดั62.19 35,900.00   2,232,621.00  -             2,232,621.00 0.02           

223 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/12 บริษัท...จ ากดั60.53 35,900.00   2,173,027.00  -             2,173,027.00 0.02           

224 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/21 นาย35.78 29,500.00   1,055,510.00  -             1,055,510.00 0.02           

225 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/22 นางสาว35.78 29,500.00   1,055,510.00  -             1,055,510.00 0.02           

226 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/23 นางสาว35.55 29,500.00   1,048,725.00  -             1,048,725.00 0.02           

227 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/24 บริษัท...จ ากดั35.55 29,500.00   1,048,725.00  -             1,048,725.00 0.02           
หนา้ที ่37 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

228 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/25 บริษัท...จ ากดั35.55 29,500.00   1,048,725.00  -             1,048,725.00 0.02           

229 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/26 นาย35.31 29,500.00   1,041,645.00  -             1,041,645.00 0.02           

230 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/27 บริษัท...จ ากดั35.78 29,500.00   1,055,510.00  -             1,055,510.00 0.02           

231 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/31 นางสาว35.78 29,900.00   1,069,822.00  -             1,069,822.00 0.02           

232 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/32 นางสาว35.78 29,900.00   1,069,822.00  -             1,069,822.00 0.02           

233 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/33 บริษัท...จ ากดั35.55 29,900.00   1,062,945.00  -             1,062,945.00 0.02           
หนา้ที ่38 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

234 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/34นางสาว 35.55 29,900.00   1,062,945.00  -             1,062,945.00 0.02           

235 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/35 นางสาว35.55 29,900.00   1,062,945.00  -             1,062,945.00 0.02           

236 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/36 บริษัท...จ ากดั35.31 29,900.00   1,055,769.00  -             1,055,769.00 0.02           

237 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/37 คุณ 35.78 29,900.00   1,069,822.00  -             1,069,822.00 0.02           

238 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/41 นาง35.78 30,400.00   1,087,712.00  -             1,087,712.00 0.02           

239 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/42 บริษัท...จ ากดั35.78 30,400.00   1,087,712.00  -             1,087,712.00 0.02           
หนา้ที ่39 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

240 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/43 บริษัท...จ ากดั35.55 30,400.00   1,080,720.00  -             1,080,720.00 0.02           

241 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/44 บริษัท...จ ากดั35.55 30,400.00   1,080,720.00  -             1,080,720.00 0.02           

242 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/45 บริษัท...จ ากดั35.55 30,400.00   1,080,720.00  -             1,080,720.00 0.02           

243 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/46 บริษัท...จ ากดั35.31 30,400.00   1,073,424.00  -             1,073,424.00 0.02           

244 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/47 บริษัท...จ ากดั35.78 30,400.00   1,087,712.00  -             1,087,712.00 0.02           

245 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/51 นางสาว35.78 31,000.00   1,109,180.00  -             1,109,180.00 0.02           
หนา้ที ่40 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

246 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/52 35.78 31,000.00   1,109,180.00  -             1,109,180.00 0.02           

247 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/53 คุณ 35.55 31,000.00   1,102,050.00  -             1,102,050.00 0.02           

248 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/54 บริษัท...จ ากดั35.55 31,000.00   1,102,050.00  -             1,102,050.00 0.02           

249 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/55 บริษัท...จ ากดั35.55 31,000.00   1,102,050.00  -             1,102,050.00 0.02           

250 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/56 บริษัท...จ ากดั35.31 31,000.00   1,094,610.00  -             1,094,610.00 0.02           

251 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/57 บริษัท...จ ากดั35.78 31,000.00   1,109,180.00  -             1,109,180.00 0.02           
หนา้ที ่41 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

252 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/61 นางสาว35.78 31,700.00   1,134,226.00  -             1,134,226.00 0.02           

253 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/62 บริษัท...จ ากดั35.78 31,700.00   1,134,226.00  -             1,134,226.00 0.02           

254 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/63 นาย35.55 31,700.00   1,126,935.00  -             1,126,935.00 0.02           

255 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/64 บริษัท...จ ากดั35.55 31,700.00   1,126,935.00  -             1,126,935.00 0.02           

256 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/65 บริษัท...จ ากดั35.55 31,700.00   1,126,935.00  -             1,126,935.00 0.02           

257 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/66 นางสาว35.31 31,700.00   1,119,327.00  -             1,119,327.00 0.02           
หนา้ที ่42 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

258 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/67 คุณ 35.78 31,700.00   1,134,226.00  -             1,134,226.00 0.02           

259 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/71 นางสาว35.78 32,300.00   1,155,694.00  -             1,155,694.00 0.02           

260 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/72 บริษัท...จ ากดั35.78 32,300.00   1,155,694.00  -             1,155,694.00 0.02           

271 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/73 คุณ 35.55 32,300.00   1,148,265.00  -             1,148,265.00 0.02           

261 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/74 บริษัท...จ ากดั35.55 32,300.00   1,148,265.00  -             1,148,265.00 0.02           

262 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/75 นาย35.55 32,300.00   1,148,265.00  -             1,148,265.00 0.02           
หนา้ที ่43 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

263 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/76 บริษัท...จ ากดั35.31 32,300.00   1,140,513.00  -             1,140,513.00 0.02           

264 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/77 นางสาว35.78 32,300.00   1,155,694.00  -             1,155,694.00 0.02           

265 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/81 นาย35.78 33,100.00   1,184,318.00  -             1,184,318.00 0.02           

266 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/82 บริษัท...จ ากดั35.78 33,100.00   1,184,318.00  -             1,184,318.00 0.02           

267 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/84 บริษัท...จ ากดั35.55 33,100.00   1,176,705.00  -             1,176,705.00 0.02           

268 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/86 นางสาว35.31 33,100.00   1,168,761.00  -             1,168,761.00 0.02           
หนา้ที ่44 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

269 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/88 บริษัท...จ ากดั35.78 33,100.00   1,184,318.00  -             1,184,318.00 0.02           

270 เดอะเอสบล็อค พลัส คอนโดมิเนียม 02/2561 หมู่  23  ต.บ้านเป็ด อยู่อาศัย (หลังรอง) 168/888 นางสาว71.31 33,100.00   2,360,361.00  -             2,360,361.00 0.02           

หนา้ที ่45 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่46 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่47 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่48 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่49 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)

หนา้ที ่50 จาก 51



ภ.ด.ส. 2

ค าน าหน้า
ที่ ชือ่อาคารชุด/ห้องชุด

ขนาดพ้ืนที่
รวม (ตร.ม.)

 คงเหลือราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่

ต้องเสียภาษี (บาท)

อัตราภาษี 

(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมินต่อ
 ตร.ม(บาท)

ราคาประเมิน
 อาคารชุด/

ห้องชุด (บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยอ์าคารชุด/ห้องชุด

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตัง้อาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะการท า
ประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
 หกัมูลค่าฐาน

ภาษีที่ได้รบัการ

ยกเว้น (บาท)
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