
บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                  

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                

   หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                             

           หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

            

            
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง32 อาํเภอหว้ยแถลง 18-2-097 2 805539III

หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง404 อาํเภอหว้ยแถลง 32-1-40110 7 805539III

หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง405 อาํเภอหว้ยแถลง 12-3-20109 6 805539III

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง1 อาํเภอหว้ยแถลง 23-3-696 1 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง3 อาํเภอหว้ยแถลง 9-1-56100 15 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง12 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-26100 9 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง14 อาํเภอหว้ยแถลง 20-1-33101 2 1105539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง28 อาํเภอหว้ยแถลง 0-0-58112 13 2505539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง38 อาํเภอหว้ยแถลง 13-1-2085 1 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง40 อาํเภอหว้ยแถลง 32-2-072 1 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง47 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-786 1 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง48 อาํเภอหว้ยแถลง 13-2-9386 2 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง50 อาํเภอหว้ยแถลง 44-0-5585 4 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง53 อาํเภอหว้ยแถลง 18-0-48102 4 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง56 อาํเภอหว้ยแถลง 1-0-98112 19 2005539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง57 อาํเภอหว้ยแถลง 6-1-0114 6 1305539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง60 อาํเภอหว้ยแถลง 10-2-1685 5 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง64 อาํเภอหว้ยแถลง 14-2-5989 8 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง65 อาํเภอหว้ยแถลง 6-3-97101 8 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง67 อาํเภอหว้ยแถลง 8-3-85101 10 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง70 อาํเภอหว้ยแถลง 16-1-4872 2 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง71 อาํเภอหว้ยแถลง 4-1-2072 3 905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง84 อาํเภอหว้ยแถลง 15-0-0100 10 605539III

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง91 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-6885 6 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง92 อาํเภอหว้ยแถลง 0-1-072 4 1005539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง96 อาํเภอหว้ยแถลง 9-0-56113 4 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง97 อาํเภอหว้ยแถลง 14-3-2113 5 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง98 อาํเภอหว้ยแถลง 8-3-88113 6 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง99 อาํเภอหว้ยแถลง 8-2-29113 7 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง100 อาํเภอหว้ยแถลง 8-1-83113 8 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง101 อาํเภอหว้ยแถลง 10-3-52113 9 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง102 อาํเภอหว้ยแถลง 8-2-46113 10 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง103 อาํเภอหว้ยแถลง 9-2-4387 4 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง104 อาํเภอหว้ยแถลง 12-0-8587 5 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง105 อาํเภอหว้ยแถลง 5-2-7986 5 1805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง108 อาํเภอหว้ยแถลง 6-3-9875 2 1905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง119 อาํเภอหว้ยแถลง 38-3-43112 29 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง120 อาํเภอหว้ยแถลง 19-1-1799 9 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง121 อาํเภอหว้ยแถลง 11-0-099 10 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง122 อาํเภอหว้ยแถลง 0-0-57112 34 2505539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง123 อาํเภอหว้ยแถลง 1-0-0112 35 2005539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง124 อาํเภอหว้ยแถลง 9-1-55100 16 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง125 อาํเภอหว้ยแถลง 9-1-55100 17 605539III

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

4องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่
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จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง126 อาํเภอหว้ยแถลง 9-1-56100 18 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง127 อาํเภอหว้ยแถลง 7-3-2185 9 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง128 อาํเภอหว้ยแถลง 11-2-54101 14 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง129 อาํเภอหว้ยแถลง 61-0-93113 11 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง130 อาํเภอหว้ยแถลง 13-0-086 6 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง131 อาํเภอหว้ยแถลง 11-2-986 7 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง132 อาํเภอหว้ยแถลง 5-3-74101 17 905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง133 อาํเภอหว้ยแถลง 16-2-16101 18 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง141 อาํเภอหว้ยแถลง 12-0-28100 19 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง142 อาํเภอหว้ยแถลง 15-0-91100 20 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง143 อาํเภอหว้ยแถลง 0-0-71112 41 2505539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง144 อาํเภอหว้ยแถลง 0-0-90112 42 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง146 อาํเภอหว้ยแถลง 12-0-99100 22 1905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง147 อาํเภอหว้ยแถลง 20-0-23101 15 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง154 อาํเภอหว้ยแถลง 3-2-0101 19 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง156 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-086 8 905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง157 อาํเภอหว้ยแถลง 8-3-42100 11 1305539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง158 อาํเภอหว้ยแถลง 13-2-92100 12 1205539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง159 อาํเภอหว้ยแถลง 8-2-74100 13 1005539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง160 อาํเภอหว้ยแถลง 10-0-16100 14 1005539III
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

5องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า
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                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )
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น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ
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จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง161 อาํเภอหว้ยแถลง 28-3-43114 17 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง163 อาํเภอหว้ยแถลง 5-3-94112 37 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง164 อาํเภอหว้ยแถลง 11-1-57112 38 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง165 อาํเภอหว้ยแถลง 9-2-89112 39 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง166 อาํเภอหว้ยแถลง 18-1-42112 40 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง170 อาํเภอหว้ยแถลง 15-3-3986 9 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง171 อาํเภอหว้ยแถลง 16-2-4086 10 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง172 อาํเภอหว้ยแถลง 28-3-8072 5 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง174 อาํเภอหว้ยแถลง 6-3-60113 13 1105539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง175 อาํเภอหว้ยแถลง 8-2-2113 14 1305539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง176 อาํเภอหว้ยแถลง 0-1-26113 15 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง178 อาํเภอหว้ยแถลง 11-2-6101 16 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง179 อาํเภอหว้ยแถลง 10-0-5586 13 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง181 อาํเภอหว้ยแถลง 4-1-5086 12 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง182 อาํเภอหว้ยแถลง 22-3-2099 11 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง183 อาํเภอหว้ยแถลง 10-0-4099 12 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง184 อาํเภอหว้ยแถลง 9-3-6099 13 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง186 อาํเภอหว้ยแถลง 9-1-2099 15 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง187 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-8099 16 905539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง188 อาํเภอหว้ยแถลง 11-1-65101 20 1505539III
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์
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                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง189 อาํเภอหว้ยแถลง 1-1-41101 21 2005539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง190 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-099 17 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง191 อาํเภอหว้ยแถลง 7-0-099 18 605539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง192 อาํเภอหว้ยแถลง 11-0-6472 6 805539III

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง193 อาํเภอหว้ยแถลง 0-2-085 11 1005539III
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 โฉนดที่ดินเลขที่
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                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง24 อาํเภอหว้ยแถลง 28-2-0109 1 805539III

เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง91 อาํเภอหว้ยแถลง 40-3-0112 21 605539III

เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง92 อาํเภอหว้ยแถลง 16-2-50112 22 605539III

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

8องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุ่งตะเคยีน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

     หน้าสํารวจ
น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  นครราชสีมาอาํเภอ  ห้วยแถลง

งิ้ว หว้ยแถลง4 อาํเภอหว้ยแถลง 12-2-80114 1 805539III

งิ้ว หว้ยแถลง6 อาํเภอหว้ยแถลง 15-0-0114 3 605539III

งิ้ว หว้ยแถลง22 อาํเภอหว้ยแถลง 16-3-5089 6 805539III

งิ้ว หว้ยแถลง58 อาํเภอหว้ยแถลง 8-2-75114 10 605539III

1  มกราคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่


