ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

1

ค่าที่ดิน
ถมดินเพิ่มเติม

หมู่ที่ 7

2

ที่ดิน
ถมดินในที่ดินเพิ่มเติม
ที่ดิน
ถมดินในที่ดินเพิ่มเติม
ที่ดิน
ถมดินเพิ่มเติม

หมู่ที่ 5

3
4

หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7

5

ถมดิน
หมู่ที่ 4
ถมดินบ่อน้้าบริเวณตลาดกลาง
เพิ่มเติม

6

ที่ท้าการ อบต.

หมู่ที่ 7

ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ

ลานคอนกรีตบริเวณรอบ
ส้านักงาน

7

8

ต่อเติมอาคาส้านักงาน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงหลังคากันสาด ศพด.
ต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.
ติดตั้งเหล็กดัดประตูและ
หน้าต่าง
ปรับปรุงลานคอนกรีต
ตลาดกลางท่าแร้ง
ปรับปรุงอาคารตลาดกลาง
ต้าบลท่าแร้ง
ก่อสร้างเวทีตลาดกลาง

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4

หนังสือ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
สาคัญ
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
จ้านวน 2 ไร่
ฎต.445/53 ลงหินผุ 1,496 ลบ.ม. ดินหน้า
ลูกรัง 440 ลบ.ม.
จ้านวน 92 ตรว.
ฏป.234/57 กว้าง 10 ม.ยาว 34 ม.สูง 0.80 ม.
จ้านวน 94 ตรว.
ฏป.234/57 กว้าง 11 ม.ยาว 34 ม.สูง 0.80 ม.
ฎน.11/59 จ้านวน 4 ไร่ 3 งาน 90 ตรว.
ฎป.218/60 กว้าง 30 ม. ยาว 155 ม. สูงเฉลี่ย
1 ม.ใช้ดินไม่น้อยกว่า 6,280ลบม.
จ้านวน 2 ไร่
ฎน.136/54 กว้าง 9 ม.ยาว 102 ม.ลึก1.30 ม
ลงดินหน้าลูกรัง 1,275 ลบ.ม.
วางท่อระบายน้้า  1.00 ม.
(มอก.ชั้น 3) จ้านวน 72 ท่อน
ฎน. 38/50, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
63/50,106/ 488 ตารางเมตร
/50,105/50
ฎป.475/53 กว้าง 3.50 ม.ยาว 4 ม.พร้อมมุง
หลังคาเหล็กรีดลอนกว้าง 5 ม.
ยาว 13 ม.
ฎน.46/61 กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม.หนา
0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,500 ม.พร้อมฟุตบาทรอบ
อาคารและทางเดินผู้พิการ
ฎน.94/62 กว้าง 5 ม. ยาว 8 เมตร
ฎน.179/58 กว้าง 12 ม. ยาว 18 ม. พร้อม
ระบบสาธารณูปโภค
ฏศ.73/61 กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.
ช.29/62 กว้าง 6 ม. ยาว 6.00 ม.
ฏศ27/63 เหล็กดัดประตูห้องน้้า 1 บาน
และเหล็กดัดหน้าต่าง 11 ชุด
ฎน.26/59 กว้าง 15.00 ม. ยาว 15 ม.
หนา 0.15 ม.
ฎช.24/59 กว้าง 15.00 ม. ยาว 10 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม.
ฎป.288/60 กว้าง 5ม. ยาว 15 ม. สูง 1.10 ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
19 ก.ค. 47
20 พ.ค. 53

ราคา(บาท)

25 ก.ค. 55
27 มี.ค. 57
25 ก.ค. 55
27 มี.ค. 57
27 ต.ค. 58
15 มิ.ย. 60

60,500
60,500
1,490,000
790,000

3 ก.ค. 45
11 ก.ค. 54

483,980
549,000

สร้างอบต.

8 ก.พ. 50

3,041,531

อบต.

15 มิ.ย. 53

114,500

24 เม.ย. 61

649,990

4 ก.ค. 62
13 ส.ค. 58

620,000
1,524,000

18 ส.ค. 60
27 ส.ค. 62
13 ก.ค. 63

68,000
62,000
67,800

12 พ.ย. 58

300,000

20 มิ.ย. 59

193,000

18 ส.ค.60

368,000

720,000
416,846

การใช้
ประโยชน์
สร้างอบต.

ประชาชน
ประชาชน
ขยายอบต.

ประชาชน

ประชาชน

-2ที่
9

โรงจอดรถยนต์

หมู่ที่ 7

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.28/53

10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4

ฎตป.259/48
ฏตช.70/54
ฎตป.95/54
ฎตป.95/54
-

33

ศาลาอเนกประสงค์
ศาลาอเนกประสงค์
ศาลาอเนกประสงค์
ศาลากลางหมู่บ้าน
ศาลากลางหมู่บ้าน
ศาลาอ่านหนังสือ
ศาลาอ่านหนังสือ
ศาลาอ่านหนังสือ
ลานค้าชุมชนและศูนย์แสดง
จ้าหน่ายสินค้า
ถังเก็บน้้าฝน
ถังเก็บน้้าฝน
ถังเก็บน้้าฝน
ถังเก็บน้้าฝน
ถังเก็บน้้าฝน
ถังเก็บน้้าฝน
หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
วางท่อประปาขยายเขตจ่ายน้้า
บ้านดอนเทพศักดิ์
วางท่อประปาขยายเขตจ่ายน้้า
บ้านคลองมอญ
วางท่อประปาขยายเขตจ่ายน้้า

34

ขยายเขตประปา

35

ขยายเขตประปา

36

ขยายเขตประปาบริเวณบ้าน
นายชุบ – ริมเขื่อน

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
พื้นที่คสล.กว้าง 9 ม. ยาว 21 ม.
หนา 0.15 ม.โครงหลังคาเหล็ก
รีดสูง 4.30 ม. ติดตาข่ายเหล็ก
ถักโดยรอบ
กว้าง 7 ม. ยาว 9 ม.
กว้าง 2 ม. ยาว 2.50 ม.
กว้าง 2 ม. ยาว 2.50 ม.
กว้าง 2 ม. ยาว 2.50 ม.
-

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
ฐานและเสาหอช้ารุด
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 1 ฎน.180/49 วางท่อขนาด 100 มม. ยาว
880 ม.
หมู่ที่ 3 ฎน.230/49 วางท่อขนาด 100 มม. ยาว
ฎน.231/49 900 ม.
หมู่ที่ 2, ฎน.60/52 วางท่อขยายเขตจ่ายน้้าพร้อมทั้ง
,4,5,6,7
อุปกรณ์อื่น
หมู่ที่ 2 ฎน.85/57 วางท่อPVCขนาด 100 มม.
และท่อ HDPE 110 มม. ยาว
328 ม. พร้อมอุปกรณ์อื่น
หมู่ที่ 5 ฎน.69/57 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม.
ยาว 290 ม. พร้อมอุปกรณ์อื่น
หมู่ที่ 5 ฏช.39/59 วางท่อPVC 100 มม.ความยาว
687ม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
2 ธ.ค. 52

ราคา(บาท)
486,000

การใช้
ประโยชน์
อบต.

2525
2530
2539
15 ส.ค. 46
30 ก.ย. 48
8 ส.ค. 54
8 ส.ค. 54
8 ส.ค. 54
20 ก.พ. 46

100,000
100,000
710,000
99,000
300,791
23,000
25,900
25,900
321,000

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

27 ก.ค. 41
27 ก.ค. 41
28 ก.ค. 41
15 ก.ค. 42
3 ก.ย. 42
29 ก.ย. 42
12 ก.ย. 39
16 ก.ค. 47
19 ก.ค. 47
19 ก.ค. 47
12 ม.ค. 48
12 ม.ค. 48
9 พ.ค. 49

43,000
46,500
44,000
100,000
57,200
112,700
60,000
66,535
65,500
65,500
44,500
44,500
330,000

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

22 มิ.ย. 49

344,000

ประชาชน

26 มี.ค. 52

1,390,000

ประชาชน

20 มี.ค. 57

292,000

ประชาชน

4 มี.ค. 57

109,500

ประชาชน

28 ก.ย. 59

299,000

ประชาชน

-3ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

37

ขยายเขตประปาคลองแหลม
ฝั่งตะวันตก
ถนนลูกรังหินคลุกสายสะพาน
คลองเจ๊ก-บ้านนายรีม

หมู่ที่ 2

39

ถนนลูกรังสายบ้านนายใหญ่
เพลาวรรณ์ - บ้านนายฉัตรชัย
สุขพร้อม

หมู่ที่ 1

40

ถนนลูกรังสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 5
ฝั่งตะวันตกข้างร้านจันทน์ผา

41

ถนนลูกรังสายคลองสามง่าม

หมู่ที่ 2

42

ถนนแอสฟัสท์ติกสายวัดกุฎิ บ้านใหม่
ถนนแอสฟัสท์ติกสายสมุนไพร
– ปลายนา (เททับพื้นเดิม)
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายสมุนไพร
ถนนแอสฟัสท์ติกสายป่าขวางบ้านหัวกระทุ่ม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โยนะพันธ์
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ท่าน้้า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มิยาซาวา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองท่าแร้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองท่าแร้ง(ตั้งแต่สะพาน)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระถิน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเต็ม

หมู่ที่ 6

38

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

หนังสือ
สาคัญ
ฏช.22/63

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน วันที่ได้มาซึ่ง
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กรรมสิทธิ์
ยาว705 ม.วางท่อ PVC100มม. 9 มิ.ย. 63

ราคา(บาท)
304,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาขน

21 เม.ย. 58

66,000

ประชาชน

21 เม. ย. 58

53,000

ประชาชน

1 ก.ย. 58

59,000

ประชาชน

1 เม.ย. 59

153,000

ประชาชน

2 พ.ค. 51

606,000

ประชาชน

21 ก.ค. 52

386,000

ประชาชน

3 ก.พ. 57

1,546,000

ประชาชน

19 ส.ค. 62

424,000

ประชาขน

25 มิ.ย. 47

48,400

ประชาชน

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 5
หมู่ที่
5,7
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 1

ยาว 240 ม. กว้าง 2.50 ม. หนา
หนา 0.30 ม. ลงลูกรังปริมาณ
156 ลบม. ลงหินคลุก จ้านวน
60 ลบม.
ฎช.14/58 ยาว 120 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.50 ม. เสริมลูกรังจ้านวน
144 ลบม. ลงหินคลุกปรับผิว
จราจร 36 ลบม.
ฎช.31/58 ยาว 450 ม. กว้าง 3.50 ม.หนา
0.10 ม. ลงลูกรังปริมาณ 102
ลบม. ลงหินคลุกปรับผิวจราจร
จ้านวน 79 ลบม.
ฎช.14/59 กว้าง 3.50 ม.ยาว 440 ม.หนา
0.20 ม. ใช้ลูกรัง 202 ลบม.
และหินคลุก 202 ลบม.
ฎช. 24/51 ยาว 900 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.05 ม.
ฎช.50/52 ยาว 295 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.05 ม.
ฎน.54/57 กว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. หนา
0.05 ม.
ช.28/62 กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา
0.05 เมตร
ฎช15/58

หมู่ที่ 7

-

-

21 ก.ค. 47

34,000

ประชาชน

หมู่ที่ 7

-

-

20 ก.ย. 47

122,000

ประชาชน

23 มิ.ย. 48

115,000

ประชาชน

30 มิ.ย. 48

299,900

ประชาชน

30 มิ.ย. 48

204,000

ประชาชน

13 ธ.ค. 48

175,900

ประชาชน

หมู่ที่ 4 ฎตช.27/48 ยาว 100 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม.
หมู่ที่ 4 ฎตช.29/48 ยาว 290 ม. กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ฎตช.28/48 ยาว 135 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ฎน.56/49 ยาว 133 ม. กว้าง 3 ม.หนา
0.15 ม.

-4ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

53

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระทุ่ม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระถิน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระถิน

หมู่ที่ 3

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.57/49

หมู่ที่ 5

ฎน.67/49

57

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่อ้าไพ

หมู่ที่ 1

58

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระถิน

หมู่ที่ 5 ฎน.313/50

59

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองแหลม

หมู่ที่ 2 ฎน.314/50

60

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองท่าแร้ง

หมู่ที่ 4

61

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้ามัสยิดคลองแหลม

หมู่ที่ 3 ฎน.312/50

62

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กัลยาอุทิศ(คลองเจ๊ก)

หมู่ที่ 3

ฎน.7/51

63

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 7
บ้านผู้ใหญ่มีน (จ้านวน 2 ช่วง)

ฎน. 30/51

64

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ป่าขวาง-คลองแหลม

ฎน.12/51

54
55
56

หมู่ที่ 4 ฎน.199/49
หมู่ที่ 5 ฎตช.15/50

หมู่ที่ 3

ฎน.300/50

น.317/50

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
ยาว 132 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม.
ยาว 196 ม. กว้าง 4 ม.หนา
0.15 ม.
ยาว 170 ม. กว้าง 3 ม.หนา
0.15 ม.
ยาว 190 ม.กว้าง 4 ม .หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
760 ตรม.
ยาว 240 ม.กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
720 ตรม.
ยาว 180 ม.กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
720 ตรม.
ยาว 127 ม.กว้าง4 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
508 ตรม.
ยาว 119 ม.กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม.พื้นที่เทคอนกรีต
357 ตรม.
ยาว 35 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
105 ตรม.
ยาว 146 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
438 ตรม.
1. ยาว 75 ม. กว้าง 2 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
150 ตรม.
2. ยาว 90 ม. กว้าง 1.50 ม.
หนา 0.10 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
135 ตรม.
ยาว 30 ม. กว้าง 4 ม.หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
12 ตรม. วางท่อระบายน้้า

วันที่ได้มาซึ่ง ราคา(บาท)
กรรมสิทธิ์
13 ธ.ค. 48 191,776.08

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

16 ธ.ค. 48

337,000

ประชาชน

25 พ.ค. 49

197,700

ประชาชน

9 ก.พ. 50

318,000

ประชาชน

11 ก.ย. 50

223,200

ประชาชน

14 ก.ย. 50

219,999

ประชาชน

17 ก.ย. 50

160,000

ประชาชน

25 ก.ย. 50

116,696

ประชาชน

14 ก.ย. 50

52,200

ประชาชน

11 ต.ค. 50

133,500

ประชาชน

6 ธ.ค. 50

299,000

ประชาชน

19 ต.ค. 50

63,600

ประชาชน

-5ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

65

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังมัสยิดกลางและราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝา จ้านวน 3 ช่วง

หมู่ที่ 4

66

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชลประทานไร่ผัก

หมู่ที่ 5

67

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองท่าแร้ง

หมู่ที่ 4

68

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองแหลม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มิยาซาวา

หมู่ที่ 2

69

หมู่ที่ 7

70

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่อ้าไพ

หมู่ที่ 1

71

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายคลองมอญ

หมู่ที่ 3

72

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา
ท่าแร้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองเจ๊ก (กัลยาอุทิศ)

หมู่ที่ 4

74

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่อ้าไพ

หมู่ที่ 1

75

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองเจ๊ก

หมู่ที่ 6

73

หมู่ที่ 3

หนังสือ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
สาคัญ
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
ฎน. 36/51 1. ยาว 13 ม. กว้าง 2.70 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
35.10 ตรม.
2. ยาว 9 ม. กว้าง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
27 ตรม.
3. ยาว 8.50 ม. กว้าง 4.50 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
38.25 ม. และรางระบายน้้า
พร้อมฝา
ฏช.23/51 ยาว 425 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
1,700 ตรม.
ฎช.29/51 ยาว 200 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
600 ตรม.
ฎช.30/51 ยาว 70 ม.กว้าง 4 ม. หนา0.15
ม. พื้นที่เทคอนกรีต 280 ตรม.
ฎช.37/51 ยาว 120 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
360 ตรม.
ฎช. 38/51 ยาว 450 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
1,350 ตรม.
ฎช.43/51 ยาว 425 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
1,275 ตรม
ฎช. 48/51 ยาว 125 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
375 ตรม.
ฎช16/52 ยาว 92 ม. กว้าง 3.50 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
322 ตร.ม.
ฎช.17/52 ยาว 180 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
540 ตร.ม.
ฎช.19/52 ยาว 150 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
450 ตร.ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
17 ธ.ค. 50

ราคา(บาท)
105,348

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

30 เม.ย. 51

737,000

ประชาชน

20 มิ.ย. 51

277,531

ประชาชน

20 มิ.ย. 51

134,500

ประชาชน

5 ส.ค. 51

182,614

ประชาชน

14 ส.ค. 51

455,000

ประชาชน

4 ก.ย. 51

457,989

ประชาชน

26 ก.ย. 51

149,500

ประชาชน

17 มี.ค. 52

165,500

ประชาชน

25 มี.ค. 52

273,000

ประชาชน

2 เม.ย. 52

233,000

ประชาชน

-6ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

76

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเนิน

หมู่ที่ 7

หนังสือ
สาคัญ
ฎช.24/52

77

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปากคลอง

หมู่ที่ 5

ฎช. 52/52

78

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

หมู่ที่ 5

ฎช.18/52

79

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองเจ็กกา

หมู่ที่ 5

ฎช. 33/52

80

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
เชื่อมทางเข้า รร.พัฒนศาสน์

หมู่ที่ 4

ฎช. 49/52

81

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองมอญ

หมู่ที่ 3 ฎน.122/53

82

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมศักดิ์

หมู่ที่ 7 ฎน.118/53

83

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองเจ็ก

หมู่ที่ 6 ฎตช.42/54

84

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายคลองมอญ

หมู่ที่ 3

ฎน71/55

85

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ผัก

หมู่ที่ 5

ฎน 75/55

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน วันที่ได้มาซึ่ง
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กรรมสิทธิ์
ยาว 140 ม. กว้าง 3 ม. หนา
24 เม.ย. 52
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
420 ตร.ม.
ยาว 110 ม. กว้าง 3 ม. หนา
21 ก.ค. 52
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต
330 ตร.ม.
ยาว 80 ม. กว้าง 2.50 ม. หนา 27 มี.ค. 52
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต 200
ตร.ม.
ยาว 54 ม. กว้าง 3 ม. หนา
9 มิ.ย. 52
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต 162
ตร.ม.
ยาว 17 ม. กว้าง 3 ม. หนา
21 ก.ค. 52
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต 51
ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 128 ม. หนา
4 มิ.ย. 53
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต 384
ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ยาว150 ม. หนา
20 พ.ค. 53
0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีต 450
ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางกว้างด้าน
ละ 0.25 ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 50 ม.
4 มี.ค. 54
หนา 0.15 ม. ปริมาตรผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 150 ม. ลงหินคลุก
ไหล่ทางด้านละ 0.25 ม.
ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.
17 ก.พ. 55
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
800 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.25 ม. วางท่อ
 0.30 ม. 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน
29 ก.พ. 55
ระยะทาง 200 ม. กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ
0.25 ม.

ราคา(บาท)
218,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

460,725

ประชาชน

93,500

ประชาชน

87,000

ประชาชน

49,600

ประชาชน

193,500

ประชาชน

223,500

ประชาชน

78,000

ประชาชน

378,500

ประชาชน

376,000

ประชาชน

-7ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

86

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางทองใบ สนับแน่น

หมู่ที่ 7

หนังสือ
สาคัญ
ฎช 31/55

87

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างตลาดกลางท่าแร้ง

หมู่ที่ 4

ฎช46/55

88

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเหมืองเจ็ก

หมู่ที่ 6

ฎช 49/55

89

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านจ่าหลับ

หมู่ที่ 1

ฎช 58/55

90

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสมบูรณ์
(ซอย สัมพันธวงศ์)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหัวซอ

หมู่ที่ 3

ฎช72/55

หมู่ที่ 6

ฎช 82/55

92

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเนิน

หมู่ที่ 7

ฎช 83/55

93

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายคลองมอญ

หมู่ที่ 3

ฎน.51/56

94

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างตลาดกลางท่าแร้ง

หมู่ที่ 4

ฎช.22/56

95

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองเจ็ก

หมู่ที่ 6

ฎช.23/56

96

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 3
ทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมอญ

ฏช.25/56

91

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 38 ม.
หนา 0.15 ม.หรือปริมาตรพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 85 ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว้าง 255ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
300 ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
300 ตร.ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 88 ม.หนา
0.15 ม . ปริมาตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า264 ตรม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 300 ตรม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 98 ม.
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,500 ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. หนา
0.15 ม.พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
315 ตรม.พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.25ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา
0.15 ม.หรือปริมาตรพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า450 ตรม. พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม.หรือปริมาตรพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 400ตรม.พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
1 มี.ค. 55

ราคา(บาท)
57,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

23 มี.ค. 55

125,500

ประชาชน

11 เม.ย. 55

146,000

ประชาชน

15 พ.ค. 55

146,800

ประชาชน

19 ก.ค. 55

104,999

ประชาชน

17 ส.ค. 55

146,500

ประชาชน

27 ส.ค. 55

111,111

ประชาชน

20 พ.ย. 55

888,050

ประชาชน

5 เม.ย. 56

156,000

ประชาชน

9 เม.ย. 56

218,000

ประชาชน

11 เม.ย. 56

181,776

ประชาชน

-8ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

97

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านจ่าหลับ

หมู่ที่ 1

หนังสือ
สาคัญ
ฎช.29/56

98

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สมุนไพร

หมู่ที่ 5

ฎน127/56

99

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดซีรอยุดดีน

หมู่ที่ 2

ฎช.37/56

100 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จ่าหลับ

หมู่ที่ 1

ฎน.147/56

101 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไร่ผัก

หมู่ที่ 5

ฎช.36/56

102 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มิยาซาวา-บ้านผู้ช่วยดีน

หมู่ที่ 7

ฎน.152/56

103 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ช่วยดีน

หมู่ที่ 7

ฎช.38/56

104 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายคลองมอญ จ้านวน
2 ช่วง

หมู่ที่ 3 ฎน.115/57

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา
0.15 ม. ปริมาตรพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450ตรม. พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 23 0 ม. หนา
0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 920 ตรม. ลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ0.25 ม
กว้าง 3.50 ม. ยาว 135 ม. หนา
0.15 ม. หรือปริมาตรผิวการ
จราจรไม่น้อยกว่า 472.50 ตรม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ
0.25ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 205 ม. หนา
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 615 ตรม.ลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ0.25 ม.
กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา
0.15 ม.หรือปริมาตรผิวการ
จราจรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ
0.25 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา
0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวราจรไม่น้อย
กว่า210 ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ0.25 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450 ตรม.พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.
1.กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680 ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.25ม.
2. กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม.หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 160 ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.25 ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
2 พ.ค. 56

ราคา(บาท)
218,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

22 พ.ค. 56

427,800

ประชาชน

27 มิ.ย. 56

225,800

ประชาชน

27 มิ.ย. 56

289,000

ประชาชน

27 มิ.ย. 56

373,000

ประชาชน

2 ก.ค. 56

104,700

ประชาชน

10 ก.ค. 56

215,500

ประชาชน

2 พ.ค. 57

409,000

ประชาชน

-9ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

หนังสือ
สาคัญ
ฎช.41/57

105 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางแต๋ว-บ้านนายมาโนช

หมู่ที่ 1

106 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดซี่รอยุดดีน

หมู่ที่ 2 ฎน.130/57

107 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท่าน้้าสุเหร่าเก่า จ้านวน
2 ช่วง

หมู่ที่ 4

ฎน.148/57

108 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางนา

หมู่ที่ 5

ฎน.71/58

109 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางแต๋ว-บ้านนายมาโนช
มีจุ้ย
110 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองเจ๊ก

หมู่ที่ 1

ฎน.96/58

หมู่ที่ 6

ฎน.122/58

111 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้านก้านันนราธร - บ้าน
นายสมพงษ์ เพชรรอด

หมู่ที่ 3

ฎน.129/58

112 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางลงสมุนไพร

หมู่ที่ 5

ฎช.30/58

113 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมชัย พ่วงสังข์

หมู่ที่ 3

ฎช.33/58

114 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางแต๋ว-บ้านนายมาโนช

หมู่ที่ 1

ฎน.9/59

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500 ตรม.
กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา
0.15 ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
180 ตรม.
1.กว้าง 3 ม.ยาว 162 ม. หนา
0.15 ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
486 ตรม.
2. กว้าง 2.40 ม. ยาว 62 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 148.80 ตรม.
กว้าง 3 ม. ยาว 330 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
990 ตรม.ลงหินคลุกไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ0.25 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 275 ม. หนา
0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า1,100
ตรม.หินคลุกไหล่ทาง 0.25 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีต
720 ตรม. ลงหินคลุกไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีต 960 ตรม.
ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ
0.25 ม.
ยาว 50 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม.ปริมาตรผิวการจราจรไม่
น้อยกว่า 200 ตรม.
กว้าง 2.80 ม. ยาว 70 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 196 ลบม.ลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพ
ยาว 125 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม.หรือปริมาตรผิวการ
จราจรไม่น้อยกว่า 500 ตรม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
25 มิ.ย. 57

ราคา(บาท)
200,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

13 มิ.ย. 57

82,000

ประชาชน

6 ส.ค. 57

314,000

ประชาชน

23 มี.ค. 58

372,000

ประชาชน

7 พ.ค. 58

539,000

ประชาชน

19 มิ.ย. 58

260,000

ประชาชน

30 มิ.ย. 58

350,000

ประชาชน

3 ก.ย. 58

98,000

ประชาชน

14 ก.ย. 58

98,000

ประชาชน

21 ต.ค. 58

184,000

ประชาชน

-10ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

115 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปากคลอง

หมู่ที่ 5

116 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงเรียนบ้านคลองมอญ

หมู่ที่ 3

117 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายกสิณ – บ้านนางเสิ่น
เพลาวรรณ์

หมู่ที่ 1

118 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางกิมลั้ง เพลาวรรณ์

หมู่ที่ 1

119 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปากคลองท่าแร้ง – บ้าน
นายเฉย

หมู่ที่ 5

120 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6
บริเวณท่าน้้าวัดกุฎิ
121 ถนนคอนกรีตพร้อมรางระบาย หมูท่ ี่ 4
น้้าหน้าบ้านยีเร็ม

122 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1
บ้านนายมาโนช มีจุ้ย – บ้าน
นายสนิท ขอเจริญ
123 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมูท่ ี่ 1
ทางเข้ามัสยิดหัวตะเข้
124 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ท่ี 3
บ้านนางทองหยิบ ดีขั้ว –
บ้านนางกรรณิการ์ โพธิ์สวัสดิ์

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.10/59

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
ยาว 70 ม. กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม. หรือปริมาตรผิวการ
จราจรไม่น้อยกว่า 280 ตรม.
ฎช.12/59 ยาว 220 ม.กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880 ตรม.ลงไหล่ทางข้างละ
0.25 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า
33 ลบม.
ฏชง29/59 ยาว 50.00 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150
ตรม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ
0.25 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า
7.50 ลบ.ม.
ฎช.30/59 ยาว 70 ม. กว้าง 2.50 ม. หนา
0.15ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า175 ตร.ม.
ลงไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. ใช้หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม.
ฎช.20/59 ยาว 27 ม. กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
81 ตรม. พร้อมลงไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อย
กว่า 4.05 ลบม.
ฏช.22/59 กว้าง 7.00 ม. ยาว 15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.75 ตรม.
ฎน.76/59 กว้าง 3 ม. ยาว 38 ม. หนา
0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 114 ตรม.และราง
ระบายน้้ากว้าง 0.40 ม. ลึก
0.50 ม. ยาว 8 ม.
ฎน. 78/60 กว้าง 4.00 ม. ยาว 192 ม.
หนา 0.15 ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
21 ต.ค. 58

ราคา(บาท)
102,603

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

10 มี.ค. 59

434,000

ประชาชน

29 ก.ค. 59

76,000

ประชาชน

29 ก.ค. 59

88,384

ประชาชน

17 พ.ค. 59

40,000

ประชาชน

14 มิ.ย. 59

103,000

ประชาชน

1 เม.ย. 59

178,000

ประชาชน

13 มิ.ย. 60

438,500

ประชาชน

ฎน. 83/60 กว้าง 4.00 ม. ยาว 67.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ฎน.79/60 กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม.
หนา 0.15 ม.

26 มิ.ย. 60

136,000

ประชาชน

13 มิ.ย. 60

166,000

ประชาชน

-11ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

125 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองแหลมฝั่งตะวันตก

หมู่ที่ 2

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.71/61

126 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมชาย เส็งขยัน ชายคลอง
127 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชุบ – ริมเขื่อน

หมู่ที่ 1

ฎน.72/61

หมู่ที่ 5

ฎน.73/61

128 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประสงค์ –วัดใหม่

หมู่ที่ 6

ฎน.74/61

129 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่
บ้านนายประสงค์-วัดใหม่
130 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ระบายน้้าบ้านนายสมควร
ตุ้มทอง - บ้านนายเต็ม
แดงประดับ

หมู่ที่ 6

ฎน.13/62

หมู่ที่ 7

ฎน.25/62

131 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่
ร้านค้าป้าแต๋ว – บ้าน
นายสมโภชน์
132 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดคลองแหลมฝั่งตะวันตก
133 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดคลองแหลมตั้งแต่สะพาน
- ทางโค้ง
134 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หัวกระถิน

หมู่ที่ 1

ฎน.39/62

หมู่ที่ 2

ช.24/62

หมู่ที่ 3

ช.23/62

หมู่ที่ 5

ช.25/62

135 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นายชุบ-ริมเขื่อน
136 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่อ้าไพ

หมู่ที่ 5

ฎน.34/63

หมู่ที่ 1

ฎน.41/63

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน วันที่ได้มาซึ่ง
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กรรมสิทธิ์
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150 ม. 6 ก.ค. 61
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ
0.25 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 152 ม. 10 ก.ค. 61
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 456 ตร.ม.
กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 150 ม 10 ก.ค. 61
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ
0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.
กว้าง 4.50 ม.ระยะทาง 200 ม. 17 ก.ค. 61
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ
0.25 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.
กว้าง 4.50 ม. ยาว 150 ม. หนา 19 ต.ค. 61
0.15 ม.
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตกว้าง
27 พ.ย. 61
3 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 2.40 ม.
ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.พร้อม
รางระบายน้้ากว้าง 0.40 ม. ลึก
0.50 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 172 ม. หนา
17 ม.ค. 62
0.15 ม.

ราคา(บาท)
303,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

226,000

ประชาชน

446,000

ประชาชน

448,000

ประชาชน

343,000

ประชาชน

229,000

ประชาชน

257,000

ประชาชน

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา
0.15 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 143 ม. หนา
0.15 ม.

11 ก.ค. 62

395,000

ประชาชน

11 ก.ค. 62

282,000

ประชาชน

กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา
0.15 ม หรือปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 120 ตรม.
กว้าง 6 ม. ยาว 165 ม. หนา
0.15ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 130 ม. หนา
0.15 ม.

5 ส.ค. 62

58,000

ประชาขน

6 ก.พ. 63

490,000

ประชาชน

25 ก.พ. 63

243,000

ประชาชน

-12ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

137 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองแหลมฝั่งตะวันตก
138 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหมวดอ่าง – รร.วัดกุฏิ
139 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้้าเหมืองตาด้วง
140 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดกุฎิ – บ้านนายประสงค์
141 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางวอ –สุมล หวังโซ๊ะ
142 ปรับปรุงถนนทางขึ้นสะพาน
วัดบันไดทอง

หมู่ที่ 2

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.40/63

หมู่ที่ 5

ฎน.38/63

หมู่ที่ 6

ฎน.39/63

หมู่ที่ 6

ฎน.65/63

หมู่ที่ 3

ฎช.24/63

หมู่ที่ 5

ฎน.22/62

143 ป้ายเขต

ต.ท่าแร้ง

-

144 ป้ายประจ้าซอยต่าง ๆ

ต.ท่าแร้ง

-

145 สะพานไม้บ้านนายแสวง

หมู่ที่ 2 ฎน.145/53

146 บันไดท่าน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ฎน110/53
หน้าบ้านนางคอ เขียวกะแล
147 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ ี่ 3 ฏตช.72/54
148 ถนนหินผุหินคลุกสายเหมือง
หมูท่ ี่ 3 ฎช.27/55
มะขาม
149 ขยายไหล่ทางพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6
สายบ้านวัดกุฎิ

ฎช.19/58

150 ห้องน้้าและที่อาบน้้าละหมาด
151 รางระบายน้้า
152 รางระบายน้้าสายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บุปผา
153 รางระบายน้้าทางเข้าโรงเรียน
พัฒนศาสน์

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

ฎช.75/55

หมู่ที่ 4

ฎน.157/55

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน วันที่ได้มาซึ่ง ราคา(บาท)
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
กรรมสิทธิ์
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา
25 ก.พ. 63
414,000
0.15 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา
28 ก.พ. 63
158,000
0.15ม.
กว้าง 4.50 ม. ยาว 150 ม. หนา 28 ก.พ. 63
330,000
0.15 ม.
ยาว 125 ม. กว้าง 5 ม. หนา
1 มิ.ย. 63
323,000
0.15 เมตร
กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. หนา
25 มิ.ย. 63
459,000
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
กว้าง 5 ม. ยาว 25 ม. หนา
9 พ.ย. 61
144,000
0.15 ม. พร้อมรางระบายน้้า
คสล.กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 30 ม.
ป้ายบอกเขต ขนาดกว้าง
29 ก.ย. 42
36,300
0.60 ม. ยาว 2 ม. จ้านวน
11 ป้าย
ป้ายประจ้าซอยต่าง ๆ
30 ส.ค. 47
100,000
จ้านวน 40 ป้าย
ไม้เนื้อแข็งกว้าง 2 ม. ยาว
12 ก.ค. 53
75,000
8.30 ม.
เทคอนกรีต 48 ตร.ม.กว้าง
14 พ.ค. 53
50,000
4 ม. ยาว 5 ม. สูง 2.70 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 4.50 ม.
10 ส.ค. 54
111,000
โดยลงหินผุระยะทาง 50 ม.
17 ก.พ. 55
45,000
กว้าง 3 ม.สูง 0.80 ม. พร้อมลง
หินคลุก 0.20 ม.
ยาว 890 ม. กว้างเฉลี่ย1 ม.
12 มิ.ย. 58
255,000
สูง1.20 ม .ลงลูกรัง จ้านวน
666 ลบม. ลงหินคลุกปรับผิว
จราจร 97ลบม.
10 มิ.ย. 46
177,900
14 ก.ค. 47 233,148.40
ระยะทาง 178 ม. กว้าง 0.40 ม. 30 ก.ค. 55
272,520
ลึก 0.55 ม.
ระยะทาง 138 ม. กว้าง 0.40 ม. 1 ส.ค. 55
234,985
ลึก 0.55 ม.

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

ประชาชน

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

ประชาชน

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

-13ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

154 รางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านครูซอ
155 รางระบายน้้าหน้ามัสยิด
คลองแหลม
156 รางระบายน้้า จ้านวน 2 ช่วง

157 กล่องบล็อกรางระบายน้้า
158 ปรบปรุงรางระบายน้้าหน้า
มัสยิดคลองแหลม
159 ท้าคานเทครีบตั้งแต่สะพานคู่บ้านป้านิด
160 วางท่อระบายน้้าพร้อมประตู
น้้าสายเหมืองเจ๊ก
161 วางท่อระบายน้้าสายคลอง
ชลประทาน 9 R
162 วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก
ซอยนาคสุข

163 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอุ่น
นาคนคร
164 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าป่าขวาง
165 วางท่อระบายน้้าถนนสาย
วัดกุฎิ จ้านวน 4 จุด
166 วางท่อระบายน้้า จ้านวน 3จุด
จุดที่ 1 บ้านนางบุญชู จารีย์
จุดที่ 2 บ้านนางวอ สร้อยมาลี
จุดที่ 3 บ้านนางตุ้ม ใจเฉื่อย

พื้นที่ตั้ง

หนังสือ
สาคัญ
ฎช.35/57

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
หมู่ที่ 7
กว้าง0.50 ม. ลึก 0.75 ม.ยาว
138 ม.
หมู่ที่ 3 ฎน.28/59 ยาว 53 ม. กว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.70 ม.
หมู่ที่ 7 ฎน.37/59 ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนางจุฑามาศ
สร้อยมาลี ยาว 72 ม. กว้าง
0.50 ม. ลึก 0.75 ม.
ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายนิล
ป้อมปราณี ยาว 62 ม. กว้าง
0.50 ม. ลึก 0.60 ม.
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3 ฎน.29/63 ยาว 54 ม. กว้าง 0.50 ม. สูง
0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ฎน.11/62 สูง 0.30 ม. ยาว 200 ม. หนา
0.08 ม.
หมู่ที่ 6 ฎน.98/54 กว้าง 0.50 ม .ท่อระบายน้้า
 0.50 ม. จ้านวน 10 ท่อน
หมู่ที่ 2 ฎช.32/55 วางท่อ คสล. ขนาด  1 ม.
(มอก.) จ้านวน 9 ท่อน
หมู่ที่ 7 ฏน.125/55 โดยวางท่อ คสล. ขนาด 
0.30 ม. จ้านวน 230 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล. จ้านวน
27 บ่อ ระยะทาง 250 ม.
หมู่ที่ 1 ฎน.20/56 โดยวางท่อคสล. ขนาด  1 ม.
จ้านวน 10 ท่อน พร้อมลงลูกรัง
หลังท่อ 51 ลบม. และหินคลุก
6 ลบม.
หมู่ที่ 4 ฎช.34/57 โดยวางท่อคสล. ขนาด  1 ม.
จ้านวน 25 ท่อน
หมู่ที่ 6 ฎช.38/58 ท่อ คสล.ขนาด  0.30 ม.
จ้านวน 24 ท่อน
หมู่ที่ 4 ฏน.52/60 โดยวางท่อ คสล. ชั้น 3 มอก.
ขนาด 1 เมตร ทั้งหมดรวม
จ้านวน 52 ท่อน พร้อมลงลูกรัง
รองพื้นจ้านวน 72 ลบ.ม.และ
หินคลุกปรับผิวจราจร จ้านวน
28 ลูกบาศก์เมตร

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
16 พ.ค. 57

ราคา(บาท)
399,500

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

27 พ.ย. 58

184,000

ประชาชน

18 ธ.ค. 58

409,000

ประชาชน

16 ก.ย. 47
4 ก.พ. 63

70,200
93,000

ประชาชน
ประชาชน

18 ต.ค. 61

88,000

ประชาชน

11 เม.ย. 54

92,000

ประชาชน

8 มี.ค. 55

52,000

ประชาชน

13 มิ.ย. 55

228,500

ประชาชน

22 มี.ค. 56

44,000

ประชาชน

15 พ.ค. 57

113,500

ประชาชน

18 ก.ย. 58

51,000

ประชาชน

24 มี.ค. 60

206,301

ประชาชน

-14ที่

ประเภทของทรัพย์สิน

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
22 ต.ค. 61

ราคา(บาท)
70,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

7 พ.ย. 54

399,000

ประชาชน

9 ก.ค. 51

411,838

ประชาชน

22 เม.ย. 54

26,600

ประชาชน

21 มิ.ย. 62

45,700

ประชาชน

5 ก.ค. 42
11 มิ.ย. 45
22 เม.ย. 53

99,997
64,450
64,000

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

31 พ.ค. 49

196,496

ประชาชน

9 ก.ค. 53

1,494,351

ประชาชน

9 ก.ค. 55

514,000

ประชาชน

21 ม.ค. 63

750,000

ประชาชน

30 มี.ค. 49

94,203

ประชาชน

12 ก.ย. 50

299,000

ประชาชน

181 เสริมตลิ่งแม่น้าเพชรบุรีบริเวณ หมู่ที่ 6 ฎน.333/50
8 ส.ค. 50
บ้านนางล้ายอง โฉลกเหมาะ
182 เสริมคันตลิ่งแม่น้าเพชรบุรี
หมู่ท่ี 5,6 ฎน. 99/54 กว้าง 3 ม ระยะทางรวมประมาณ 19 เม.ย. 54
จ้านวน 6 ช่วง
2,680 ม.สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 3,044
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

96,800

ประชาชน

751,000

ประชาชน

167 วางท่อระบายน้้า (ตั้งแต่บ้าน
นางส้าเริง ศรีกรช ลงท่อ
ระบายน้้าเหมืองเจ๊ก
168 สวนสุขภาพบริเวณ
เหมืองฟ้าผ่า

พื้นที่ตั้ง
หมู่ที่ 6

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.14/62

หมู่ที่ 5,7 ฎน21/55

169 ดาดเหมืองคอนกรีตทางไปวัด
กุฎิ
170 ประตูเหล็กปิด - เปิดน้้าเหมือง
ตาด้วง
171 ประตูน้าปิด-เปิดบริเวณหน้า
มัสยิดคลองแหลม
172 พนังกั้นน้้า
173 พนังกั้นน้้าเหมืองตาด้วง
174 พนังกั้นน้้าจุดโรงเรียน
บ้านคลองมอญ
175 เรียงหินใหญ่สันตลิ่งแม่น้า
เพชรบุรี
176 เรียงหินใหญ่สายปากคลอง
ท่าแร้ง (เลียบคลองท่าแร้ง)
177 เรียงหินใหญ่สายปากคลอง
ท่าแร้ง
178 เรียงหินใหญ่สายปากคลอง
ท่าแร้ง
179 เสริมคันตลิ่งแม่น้าเพชรบุรี

หมู่ที่ 7

ฎช.30/51

180 เสริมตลิ่งแม่น้าเพชรบุรี
บริเวณบ้านนางเฉลา มีมาก,
นางจินทร์ สินคงอยู่,รื้อผนัง
หน้าท่อเหมืองตาด้วง 3 ช่วง

หมู่ที่ 6 ฏน.299/50

หมู่ที่ 6 ฎน.107/54
หมู่ที่ 3

ฎน.91/62

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 3

-

หมู่ที่ 6 ฎน.212/49
หมู่ที่ 5 ฎน.165/53
หมู่ที่ 5

ฎน.144/55

หมู่ที่ 5

ฎน.26/63

หมู่ที่ 6 ฎป166/49

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ยาว
รวม 35 ม.
ถมดินพื้นที่กว้าง 28 ม. ยาว 
38 ม. ลึก 2.50 ม. ปริมาตรดิน
ไม่น้อยกว่า 1,935 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล.  1 ม. 9 ท่อน
ยาว 225 ม. กว้าง 2 ม. ลึก
1.20 ม. หนา 0.05 ม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
สูง 1.50 ม.
หนา 0.10 ม. สูง 0.60 ม. ยาว
45 ม.
สูง 5 ม. ยาว 40 ม. หนา
0.30 ม.
ยาว 125 ม. กว้าง 2.70 ม. หนา
0.30 ม. (ไทยเข้มแข็ง)
กว้าง 3.55 ม. ยาว 75 ม. หนา
0.30 ม.
ความยาวสันเขื่อน 100 ม. ลาด
เอียง 5 ม. หนา 0.30 ม.
กว้าง 5 ม. สูง 2.50 ม.
ยาว 80 ม
1. ยาว 55 ม .กว้าง 2 ม. ลึก
3 ม. ตอกเสาเข็มฯ
2. ยาว 55 ม. กว้าง 2 ม. ลึก
3 ม. ตอกเสาเข็มฯ
3. รื้อผนังกว้าง 3 ม.ยาว 3 ม.
ขุดดินหน้าท่อออกฯ
ยาว 35 ม.กว้าง 2 ม. ลึก 3 ม.

-15ที่
183

184

185
186
187
188

189
190

191

ประเภทของทรัพย์สิน

พื้นที่ตั้ง

หนังสือ
สาคัญ
ฎน.27/58

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ยาว/หนา/เนื้อที่ ตรม.
เสริมคันตลิ่งแม่น้าเพชรบุรี
หมู่ที่ 6
กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม.
จากบ้านนางเฉลา มีมาก –วัด
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. วางท่อ คสล.
ใหม่สุทธาวาส
 0.60 ม. จ้านวน 18 ท่อน
พร้อมท้าผนังกันตลิ่ง 1 จุด
ก่อสร้างท่าน้้าวัดกุฎิ
หมู่ที่ 6 ฎน.36/58 ความยาว 31 ม. พร้อมเทลาน
คอนกรีตกว้าง 6.50 ม. ยาว
35 ม. และทางลาด (RAMP)
กว้าง 4 ม.
เสาธง
หมู่ที่ 7 ฎช.31/51 เสาธงพร้อมฐาน สูง 12 ม.
สนามบาสเกตบอล
หมู่ที่ 3
โรงเก็บของ (ศูนย์สมุนไพร)
หมู่ที่ 5
ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ฎน.202/49 กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. หนา
บริเวณหน้าศาลากลางหมู่บ้าน
0.10 ม.
ดอนเทพศักดิ์
ลานกีฬา(สนามตะกร้อ 2คอร์ท) หมู่ที่ 4 ฎน. 70/57 กว้าง 16 ม. ยาว 60 ม. หนา
0.14 ม.
ลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 7 ฏน.109/62 ประกอบด้วย สนามฟุตบอล
สนามวอลเลย์บอล และสนาม
เซปัคตะกร้อ
ถมดินรอบลานกีฬา อบต.
หมู่ที่ 7 ฎช.23/63 สูง 0.30 ม. ยาว 154 ม. กว้าง
ท่าแร้ง
39 ม.

วันที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์
28 พ.ย. 57

ราคา(บาท)
360,000

การใช้
ประโยชน์
ประชาชน

25 ธ.ค. 57

625,000

ประชาชน

15 ก.ค. 51
7 ก.ค. 46
2534
30 พ.ค. 49

99,000
160,321
410,000
198,700

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

20 ก.พ. 57

499,000

ประชาชน

11 ก.ค. 62

1,297,000

ประชาชน

17 มิ.ย. 63

205,000

ประชาชน

(ลงชื่อ) มาโนช บุญทับ
(นายมาโนช บุญทับ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) น้้าผึ้ง แซ่เอ็ง
(นางสาวน้้าผึ้ง แซ่เอ็ง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ธนาธร พุ่มพวง กรรมการ
(นายธนาธร พุ่มพวง)

