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ภ.ด.ส.1
  

รวมราคา ราคาประเมิน หักมูลค่า คงเหลือราคา อัตราภาษี

เลขท่ี ลักษณะ ค านวณ ราคา รวมราคา ประเภทของ ลักษณะ ลักษณะ ขนาดพ้ืนท่ี คิดเป็น ราคา รวมราคา ราคาประเมิน ประเมิน ของท่ีดินและ ฐานภาษี ประเมิน (ร้อยละ)

ประเภท เอกสาร ไร่ งาน ตร.ว การท า เป็น ตร.ว ประเมิน ประเมินท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูก การท า ส่ิงปลูก สัดส่วน ประเมิน ส่ิงปลูก อายุ ค่าเส่ือม ส่ิงปลูกสร้าง ของท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้รับ ทุนทรัพย์

ท่ีดิน สิทธ์ ประโยชน์ ต่อ ตร.ว (บาท) ท่ี ตามบัญชี สร้าง(ตึก/ ประโยชน์ สร้าง ต้องใช้ ส่ิงปลูก สร้าง ส่ิงปลูก (บาท) หลังหักค่า และส่ิง ตามสัดส่วน ยกเว้น ท่ีต้องช าระภาษี

(บาท) กรมธนารักษ์ ไม้/คร่ึง (ตร.ม) ประ สร้าง (บาท) สร้าง เส่ียม ปลูกสร้าง การใช้ (ล้านบาท) (บาท)

ตึกคร่ึงไม้ โยชน์ ต่อ ตร.ม (ปี) (บาท) ประโยชน์
1 สปก. 05650 6 3 19 5 2,719    650 1,767,350   1 บ้านเด่ียว คร่ึงตึก/ไม้ อ่ืนๆ 320 - 6,400      2,048,000    15 409,600 1,638,400 3,405,750     - - 3,405,750      0.02

ค้าขาย 96 783,322        0.3

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว    อ าเภอน้ าโสม   จังหวัดอุดรธานี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูก

ท่ี

จ านวนเน้ือท่ีดิน ค่าเส่ือม

5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ท่ีดิน

1. ประกอบเกษตรกรรม

2. อยู่อาศัย

3. อ่ืนๆ

4. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
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