
บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

ละอาย ฉวาง2341 อาํเภอฉวาง 0-0-2616 18 1304925IV

ละอาย ฉวาง2702 อาํเภอฉวาง 13-0-1115 66 4804925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

ไมเ้รียง ฉวาง1087 ใบทอนพฒันา 2-1-015 161 1304925IV

ไมเ้รียง ฉวาง1888 แหลมทอง 0-0-5015 424 2504925IV

ไมเ้รียง ฉวาง1905 แหลมทอง 0-0-6515 428 2504925IV

ไมเ้รียง ฉวาง1928 อาํเภอฉวาง 0-3-2015 443 1304925IV

ไมเ้รียง ฉวาง2073 อาํเภอฉวาง 0-0-2415 486 1304925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง5 อาํเภอฉวาง 1-1-5615 18 3504925IV

นาแว ฉวาง7 อาํเภอฉวาง 1-2-2615 20 3504925IV

นาแว ฉวาง8 อาํเภอฉวาง 1-0-2815 22 2304925IV

นาแว ฉวาง12 อาํเภอฉวาง 5-2-7715 26 3104925IV

นาแว ฉวาง21 อาํเภอฉวาง 1-0-4415 38 3504925IV

นาแว ฉวาง29 อาํเภอฉวาง 3-1-7315 56 1304925IV

นาแว ฉวาง34 อาํเภอฉวาง 2-0-3315 76 2204925IV

นาแว ฉวาง36 อาํเภอฉวาง 6-0-1315 84 1704925IV

นาแว ฉวาง42 อาํเภอฉวาง 1-0-2329 7 1304925IV

นาแว ฉวาง48 อาํเภอฉวาง 2-1-629 14 3104925IV

นาแว ฉวาง60 อาํเภอฉวาง 0-2-4329 30 3504925IV

นาแว ฉวาง76 อาํเภอฉวาง 6-1-3029 46 1304925IV

นาแว ฉวาง98 อาํเภอฉวาง 1-1-2629 72 1304925IV

นาแว ฉวาง100 อาํเภอฉวาง 2-0-8029 74 1304925IV

นาแว ฉวาง110 อาํเภอฉวาง 13-3-3030 6 1304925IV

นาแว ฉวาง115 อาํเภอฉวาง 4-2-2330 11 1304925IV

นาแว ฉวาง123 อาํเภอฉวาง 7-2-4030 28 1704925IV

นาแว ฉวาง126 อาํเภอฉวาง 7-1-9330 32 1304925IV

นาแว ฉวาง137 อาํเภอฉวาง 0-1-1815 3 4504925IV

นาแว ฉวาง148 อาํเภอฉวาง 1-1-2615 27 3504925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

4องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง161 อาํเภอฉวาง 2-3-8615 57 1304925IV

นาแว ฉวาง162 อาํเภอฉวาง 7-2-5315 59 1304925IV

นาแว ฉวาง168 อาํเภอฉวาง 1-2-5015 75 6404925IV

นาแว ฉวาง175 อาํเภอฉวาง 3-3-1029 1 3104925IV

นาแว ฉวาง215 อาํเภอฉวาง 6-3-5017 33 2504925IV

นาแว ฉวาง257 อาํเภอฉวาง 3-1-8016 4 1304925IV

นาแว ฉวาง263 อาํเภอฉวาง 14-3-5316 10 1304925IV

นาแว ฉวาง269 อาํเภอฉวาง 5-1-6616 16 2204925IV

นาแว ฉวาง270 อาํเภอฉวาง 3-3-7616 17 1304925IV

นาแว ฉวาง281 อาํเภอฉวาง 15-1-2616 36 1304925IV

นาแว ฉวาง290 อาํเภอฉวาง 4-2-5016 50 1904925IV

นาแว ฉวาง305 อาํเภอฉวาง 4-2-4030 12 1304925IV

นาแว ฉวาง308 อาํเภอฉวาง 6-1-9630 18 2204925IV

นาแว ฉวาง315 อาํเภอฉวาง 3-3-4630 33 1304925IV

นาแว ฉวาง316 อาํเภอฉวาง 4-1-5330 37 2504925IV

นาแว ฉวาง321 อาํเภอฉวาง 5-0-3330 47 1304925IV

นาแว ฉวาง332 อาํเภอฉวาง 15-2-030 60 1704925IV

นาแว ฉวาง340 อาํเภอฉวาง 8-1-2030 68 2204925IV

นาแว ฉวาง343 อาํเภอฉวาง 5-2-7330 71 1304925IV

นาแว ฉวาง351 อาํเภอฉวาง 8-2-2030 79 1704925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

5องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง365 อาํเภอฉวาง 8-2-8030 93 1304925IV

นาแว ฉวาง387 อาํเภอฉวาง 11-0-3630 115 1304925IV

นาแว ฉวาง389 อาํเภอฉวาง 4-1-7330 117 2504925IV

นาแว ฉวาง399 อาํเภอฉวาง 8-0-701 10 1304925IV

นาแว ฉวาง422 อาํเภอฉวาง 11-2-281 33 3404925IV

นาแว ฉวาง480 อาํเภอฉวาง 3-0-331 94 2204925IV

นาแว ฉวาง514 อาํเภอฉวาง 0-3-6617 92 2504925IV

นาแว ฉวาง531 อาํเภอฉวาง 1-2-7817 109 1304925IV

นาแว ฉวาง532 อาํเภอฉวาง 1-3-9517 110 1304925IV

นาแว ฉวาง555 อาํเภอฉวาง 3-0-6617 136 1304925IV

นาแว ฉวาง556 อาํเภอฉวาง 10-2-4017 137 1304925IV

นาแว ฉวาง558 อาํเภอฉวาง 4-1-017 139 1704925IV

นาแว ฉวาง559 อาํเภอฉวาง 11-1-4617 141 7504925IV

นาแว ฉวาง577 อาํเภอฉวาง 8-0-732 12 2204925IV

นาแว ฉวาง612 อาํเภอฉวาง 5-3-3315 93 1304925IV

นาแว ฉวาง643 อาํเภอฉวาง 16-0-8615 125 1704925IV

นาแว ฉวาง647 อาํเภอฉวาง 2-3-6115 129 5604925IV

นาแว ฉวาง670 อาํเภอฉวาง 5-1-2016 25 1304925IV

นาแว ฉวาง673 อาํเภอฉวาง 2-3-7316 28 2204925IV

นาแว ฉวาง674 อาํเภอฉวาง 4-0-5016 31 1304925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

6องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง678 อาํเภอฉวาง 8-1-5616 39 2204925IV

นาแว ฉวาง684 อาํเภอฉวาง 2-3-6016 67 2204925IV

นาแว ฉวาง700 อาํเภอฉวาง 2-2-9316 87 6404925IV

นาแว ฉวาง706 อาํเภอฉวาง 7-2-4016 99 1304925IV

นาแว ฉวาง709 อาํเภอฉวาง 5-1-8616 108 1304925IV

นาแว ฉวาง716 อาํเภอฉวาง 10-2-6316 107 4004925IV

นาแว ฉวาง777 อาํเภอฉวาง 7-1-9515 142 2204925IV

นาแว ฉวาง796 อาํเภอฉวาง 7-3-6015 170 2504925IV

นาแว ฉวาง831 อาํเภอฉวาง 8-3-8231 95 2504925IV

นาแว ฉวาง832 อาํเภอฉวาง 11-0-2631 96 1304925IV

นาแว ฉวาง834 อาํเภอฉวาง 1-1-331 98 1304925IV

นาแว ฉวาง837 อาํเภอฉวาง 8-0-1331 101 2504925IV

นาแว ฉวาง839 อาํเภอฉวาง 2-3-2331 103 1304925IV

นาแว ฉวาง840 อาํเภอฉวาง 4-0-2031 104 1304925IV

นาแว ฉวาง843 อาํเภอฉวาง 9-0-6631 107 1304925IV

นาแว ฉวาง844 อาํเภอฉวาง 2-2-5131 108 1704925IV

นาแว ฉวาง845 อาํเภอฉวาง 1-3-1031 109 1304925IV

นาแว ฉวาง855 อาํเภอฉวาง 4-2-9331 119 1,2504925IV

นาแว ฉวาง857 อาํเภอฉวาง 9-0-3131 121 7504925IV

นาแว ฉวาง892 อาํเภอฉวาง 3-1-7316 168 4804925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

7องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง1013 อาํเภอฉวาง 1-0-76183 60 4504926III

นาแว ฉวาง1034 อาํเภอฉวาง 8-3-102 51 2204925IV

นาแว ฉวาง1035 อาํเภอฉวาง 1-2-02 52 1304925IV

นาแว ฉวาง1045 อาํเภอฉวาง 2-3-302 64 2504925IV

นาแว ฉวาง1046 อาํเภอฉวาง 0-2-902 65 1704925IV

นาแว ฉวาง1052 อาํเภอฉวาง 7-0-302 71 1704925IV

นาแว ฉวาง1075 อาํเภอฉวาง 0-3-53169 79 2504926III

นาแว ฉวาง1113 อาํเภอฉวาง 7-2-7315 203 2504925IV

นาแว ฉวาง1130 อาํเภอฉวาง 10-0-72184 5 1304926III

นาแว ฉวาง1211 อาํเภอฉวาง 5-0-802 94 2504925IV

นาแว ฉวาง1227 อาํเภอฉวาง 5-1-5317 154 1304925IV

นาแว ฉวาง1311 อาํเภอฉวาง 3-3-9516 174 1704925IV

นาแว ฉวาง1317 อาํเภอฉวาง 5-3-6016 189 4804925IV

นาแว ฉวาง1319 อาํเภอฉวาง 11-1-4016 195 1704925IV

นาแว ฉวาง1344 อาํเภอฉวาง 4-2-2030 170 1304925IV

นาแว ฉวาง1352 อาํเภอฉวาง 0-0-852 123 9104925IV

นาแว ฉวาง1354 อาํเภอฉวาง 7-2-4031 189 1904925IV

นาแว ฉวาง1357 อาํเภอฉวาง 1-0-332 125 2504925IV

นาแว ฉวาง1358 อาํเภอฉวาง 0-2-402 124 2504925IV

นาแว ฉวาง1384 อาํเภอฉวาง 2-1-7029 184 1304925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

8องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง1437 อาํเภอฉวาง 1-0-401 163 4504925IV

นาแว ฉวาง1456 อาํเภอฉวาง 2-3-1016 210 1,4004925IV

นาแว ฉวาง1464 อาํเภอฉวาง 5-0-852 144 1304925IV

นาแว ฉวาง1465 อาํเภอฉวาง 4-1-32 145 1304925IV

นาแว ฉวาง1466 อาํเภอฉวาง 4-2-422 146 1304925IV

นาแว ฉวาง1474 อาํเภอฉวาง 6-1-2016 213 1304925IV

นาแว ฉวาง1476 อาํเภอฉวาง 5-0-104 3 1904925IV

นาแว ฉวาง1523 อาํเภอฉวาง 10-0-304 4 2204925IV

นาแว ฉวาง1557 อาํเภอฉวาง 5-0-802 147 1304925IV

นาแว ฉวาง1567 อาํเภอฉวาง 0-0-1915 254 2904925IV

นาแว ฉวาง1605 บา้นพิปูน 12-0-40170 64 1704926III

นาแว ฉวาง1644 อาํเภอฉวาง 3-0-402 3 1,0504925IV

นาแว ฉวาง1645 อาํเภอฉวาง 7-2-402 26 8804925IV

นาแว ฉวาง1646 อาํเภอฉวาง 5-2-02 41 1304925IV

นาแว ฉวาง1647 อาํเภอฉวาง 8-0-202 57 2204925IV

นาแว ฉวาง1648 อาํเภอฉวาง 31-0-402 62 6604925IV

นาแว ฉวาง1736 อาํเภอฉวาง 3-0-5815 286 3104925IV

นาแว ฉวาง1739 อาํเภอฉวาง 4-2-4029 205 2604925IV

นาแว ฉวาง1740 อาํเภอฉวาง 9-3-530 182 1304925IV

นาแว ฉวาง1745 อาํเภอฉวาง 0-1-8917 208 1,4004925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

9องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง1746 อาํเภอฉวาง 4-1-5631 274 2504925IV

นาแว ฉวาง1748 อาํเภอฉวาง 6-3-7031 276 1904925IV

นาแว ฉวาง1749 อาํเภอฉวาง 3-1-2031 277 2504925IV

นาแว ฉวาง1756 อาํเภอฉวาง 3-2-8016 247 1304925IV

นาแว ฉวาง1757 อาํเภอฉวาง 6-3-4216 252 1304925IV

นาแว ฉวาง1758 อาํเภอฉวาง 2-1-7816 253 1304925IV

นาแว ฉวาง1918 หาดทรายแกว้ 0-2-3315 306 4504925IV

นาแว ฉวาง1929 อาํเภอฉวาง 0-2-2515 310 4504925IV

นาแว ฉวาง2176 อาํเภอฉวาง 0-0-2815 373 2504925IV

นาแว ฉวาง2217 อาํเภอฉวาง 7-1-7716 322 5604925IV

นาแว ฉวาง2369 อาํเภอฉวาง 9-1-530 223 2504925IV

นาแว ฉวาง2424 อาํเภอฉวาง 0-0-2715 313 4504925IV

นาแว ฉวาง2683 อาํเภอฉวาง 0-2-4617 346 1304925IV

นาแว ฉวาง2692 อาํเภอฉวาง 0-2-1117 348 1304925IV

นาแว ฉวาง2716 อาํเภอฉวาง 3-0-6815 463 2504925IV

นาแว ฉวาง2791 อาํเภอฉวาง 0-2-42 293 1,4004925IV

นาแว ฉวาง2792 อาํเภอฉวาง 0-0-692 294 4904925IV

นาแว ฉวาง2796 อาํเภอฉวาง 0-0-552 298 1,4004925IV

นาแว ฉวาง2827 บา้นพิปูน 0-3-97170 106 1304926III

นาแว ฉวาง2828 อาํเภอฉวาง 4-2-24170 107 1304926III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

10องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

นาแว ฉวาง801701 อาํเภอฉวาง 2-3-6015 281 4504925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

11องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

ฉวาง ฉวาง24 อาํเภอฉวาง 2-1-4015 54 1304925IV

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

12องค์การบริหารส่วนตาํบล  นาแว 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  นครศรีธรรมราชอาํเภอ  ฉวาง

กะเปียด ฉวาง2417 บา้นพิปูน 0-0-38169 353 4504926III

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


