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                           ตําบล
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( บาท ต่อ ตร.วา )
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น.ส.๓ ก. เลขที่ ตาํบล อาํเภอ ชื่อระวางรูปถ่ายทางอากาศ

                             

           หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

            

            
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

หลุบคา แกง้คร้อ56 อาํเภอแกง้คร้อ 9-0-5029 4 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ141 อาํเภอแกง้คร้อ 5-3-8332 16 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ211 อาํเภอแกง้คร้อ 6-0-5044 39 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ213 อาํเภอแกง้คร้อ 34-2-6044 41 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ214 อาํเภอแกง้คร้อ 8-1-044 42 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ215 อาํเภอแกง้คร้อ 21-0-044 43 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ469 อาํเภอแกง้คร้อ 1-1-6057 49 6305441II

หลุบคา แกง้คร้อ552 อาํเภอแกง้คร้อ 5-3-9016 10 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ553 อาํเภอแกง้คร้อ 6-2-6516 9 405441II

หลุบคา แกง้คร้อ554 อาํเภอแกง้คร้อ 13-0-4316 8 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ556 อาํเภอแกง้คร้อ 45-0-3016 6 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ558 อาํเภอแกง้คร้อ 6-0-5016 4 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ559 อาํเภอแกง้คร้อ 16-0-8016 3 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ560 อาํเภอแกง้คร้อ 23-0-9016 2 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ561 อาํเภอแกง้คร้อ 30-2-5016 1 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ648 อาํเภอแกง้คร้อ 22-1-6031 22 2605441II

หลุบคา แกง้คร้อ649 อาํเภอแกง้คร้อ 14-1-2531 23 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ718 อาํเภอแกง้คร้อ 3-0-031 75 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ802 อาํเภอแกง้คร้อ 0-0-2152 54 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ847 อาํเภอแกง้คร้อ 9-0-552 150 1705441III
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บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  หลุบคา หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ

                                                              

                           ตําบล

   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

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

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

หลุบคา แกง้คร้อ887 บา้นภูดิน 16-2-8965 36 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ904 บา้นภูดิน 24-2-965 53 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ988 บา้นภูดิน 25-0-3551 47 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ989 บา้นภูดิน 28-2-7851 48 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ1030 อาํเภอแกง้คร้อ 1-0-1664 34 2505441III

หลุบคา แกง้คร้อ1089 อาํเภอแกง้คร้อ 0-2-6364 93 1705441III

หลุบคา แกง้คร้อ1334 บา้นภูดิน 1-2-6052 130 4505441III

หลุบคา แกง้คร้อ1347 อาํเภอแกง้คร้อ 29-3-2316 11 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1359 อาํเภอแกง้คร้อ 18-3-6316 23 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1361 อาํเภอแกง้คร้อ 22-0-316 25 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1362 อาํเภอแกง้คร้อ 16-0-3816 26 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1363 อาํเภอแกง้คร้อ 17-0-2316 27 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1365 อาํเภอแกง้คร้อ 18-1-3816 29 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1366 อาํเภอแกง้คร้อ 28-0-516 30 1905441II

หลุบคา แกง้คร้อ1367 อาํเภอแกง้คร้อ 14-2-8416 31 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1368 อาํเภอแกง้คร้อ 23-2-2316 32 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1370 อาํเภอแกง้คร้อ 2-2-9316 34 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1451 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-9043 174 2805441II

หลุบคา แกง้คร้อ1512 อาํเภอแกง้คร้อ 10-3-6032 15 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1563 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-6031 168 2305441II
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แผ่นที่
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

หลุบคา แกง้คร้อ1564 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-5331 169 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1699 อาํเภอแกง้คร้อ 13-0-6430 83 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1702 อาํเภอแกง้คร้อ 8-3-4030 86 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1703 อาํเภอแกง้คร้อ 14-0-8030 87 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1705 อาํเภอแกง้คร้อ 26-0-8030 89 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1710 อาํเภอแกง้คร้อ 18-1-4030 94 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1747 อาํเภอแกง้คร้อ 12-0-6017 33 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1761 อาํเภอแกง้คร้อ 21-2-5017 47 5405441II

หลุบคา แกง้คร้อ1762 อาํเภอแกง้คร้อ 16-0-017 48 7505441II

หลุบคา แกง้คร้อ1763 อาํเภอแกง้คร้อ 9-2-517 30 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1795 อาํเภอแกง้คร้อ 16-1-5016 38 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1803 อาํเภอแกง้คร้อ 24-2-8016 41 1905441II

หลุบคา แกง้คร้อ1804 อาํเภอแกง้คร้อ 12-2-016 42 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1805 อาํเภอแกง้คร้อ 9-3-2016 43 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1806 อาํเภอแกง้คร้อ 27-2-8016 44 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1809 อาํเภอแกง้คร้อ 20-2-4016 47 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1817 อาํเภอแกง้คร้อ 4-3-6017 60 6305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1825 อาํเภอแกง้คร้อ 19-1-2017 68 2505441II

หลุบคา แกง้คร้อ1826 อาํเภอแกง้คร้อ 4-0-7017 69 2505441II

หลุบคา แกง้คร้อ1866 อาํเภอแกง้คร้อ 9-0-1017 73 1705441II
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แผ่นที่
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

หลุบคา แกง้คร้อ1867 อาํเภอแกง้คร้อ 3-3-9017 74 5305441II

หลุบคา แกง้คร้อ1873 อาํเภอแกง้คร้อ 13-3-2016 52 2505441II

หลุบคา แกง้คร้อ1894 อาํเภอแกง้คร้อ 17-3-2030 200 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ1910 อาํเภอแกง้คร้อ 19-2-2043 215 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ2009 อาํเภอแกง้คร้อ 15-3-8216 58 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ2048 อาํเภอแกง้คร้อ 18-3-8016 59 2505441II

หลุบคา แกง้คร้อ2052 อาํเภอแกง้คร้อ 5-0-031 268 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ2058 อาํเภอแกง้คร้อ 0-0-9057 303 1,0005441II

หลุบคา แกง้คร้อ2070 อาํเภอแกง้คร้อ 0-0-9057 304 1,0005441II

หลุบคา แกง้คร้อ2155 อาํเภอแกง้คร้อ 13-3-1017 82 3805441II

หลุบคา แกง้คร้อ2156 อาํเภอแกง้คร้อ 4-1-2017 83 3805441II

หลุบคา แกง้คร้อ2209 อาํเภอแกง้คร้อ 2-0-031 308 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2210 อาํเภอแกง้คร้อ 0-2-4031 309 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2212 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-1431 311 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2213 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-1431 312 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2214 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-8531 313 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2215 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-1431 314 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2216 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-8731 315 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2217 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-3631 316 5505441II

หลุบคา แกง้คร้อ2220 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 319 1305441II
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จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

หลุบคา แกง้คร้อ2221 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 320 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2222 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 321 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2223 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 322 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2224 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 323 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2225 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-7131 324 1905441II

หลุบคา แกง้คร้อ2230 อาํเภอแกง้คร้อ 1-1-031 327 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2231 อาํเภอแกง้คร้อ 1-2-1231 328 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2234 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-031 329 2305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2240 อาํเภอแกง้คร้อ 7-3-532 109 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2241 อาํเภอแกง้คร้อ 3-1-2632 110 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2242 อาํเภอแกง้คร้อ 7-1-7432 111 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2243 อาํเภอแกง้คร้อ 7-3-2516 61 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2244 อาํเภอแกง้คร้อ 7-1-916 62 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2248 อาํเภอแกง้คร้อ 7-3-7031 332 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2256 อาํเภอแกง้คร้อ 0-2-231 337 5505441II

หลุบคา แกง้คร้อ2257 อาํเภอแกง้คร้อ 0-2-231 338 5505441II

หลุบคา แกง้คร้อ2259 อาํเภอแกง้คร้อ 12-0-2532 112 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2260 อาํเภอแกง้คร้อ 6-2-9232 113 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ2261 อาํเภอแกง้คร้อ 4-0-016 63 1705441II

หลุบคา แกง้คร้อ2264 อาํเภอแกง้คร้อ 4-0-016 64 1305441II
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หลุบคา แกง้คร้อ2265 อาํเภอแกง้คร้อ 8-0-016 65 1305441II

หลุบคา แกง้คร้อ2273 อาํเภอแกง้คร้อ 0-1-4944 192 5505441II
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ชัยภูมิอาํเภอ  แก้งคร้อ

บา้นแกง้ แกง้คร้อ613 อาํเภอแกง้คร้อ 8-1-8058 100 1305441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ779 อาํเภอแกง้คร้อ 6-0-8045 2 4505441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ1621 อาํเภอแกง้คร้อ 10-0-6745 95 1705441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ1622 อาํเภอแกง้คร้อ 19-1-3045 96 1705441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ2458 อาํเภอแกง้คร้อ 5-0-6858 102 1705441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ2762 อาํเภอแกง้คร้อ 19-3-3345 124 1705441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ2763 อาํเภอแกง้คร้อ 4-0-6045 125 1305441II

บา้นแกง้ แกง้คร้อ3974 อาํเภอแกง้คร้อ 6-0-6545 133 2205441II

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


