
บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

หนองแขม โคกส าโรง23 อ าเภอบา้นหมี 3-3-181 201 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง56 อ าเภอโคกส าโรง 1-1-1095 173 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง58 อ าเภอโคกส าโรง 2-1-1595 175 1505139III

หนองแขม โคกส าโรง119 อ าเภอบา้นหมี 6-0-681 208 2305139III

หนองแขม โคกส าโรง121 อ าเภอบา้นหมี 0-1-795 197 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง130 อ าเภอบา้นหมี 0-3-5181 211 2305139III

หนองแขม โคกส าโรง131 อ าเภอบา้นหมี 1-1-4081 212 2305139III

หนองแขม โคกส าโรง165 ชอนสารเดช 4-0-4880 191 1505139III

หนองแขม โคกส าโรง166 อ าเภอโคกส าโรง 9-3-9981 214 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง167 อ าเภอโคกส าโรง 10-0-081 215 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง225 อ าเภอโคกส าโรง 5-2-2381 236 2305139III

หนองแขม โคกส าโรง226 อ าเภอโคกส าโรง 0-1-281 237 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง229 อ าเภอโคกส าโรง 10-0-15109 153 1305139III

หนองแขม โคกส าโรง233 ขืออ าเภอบา้นหมี 8-1-97124 264 1505139III

หนองแขม โคกส าโรง248 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-1-080 204 505139III

หนองแขม โคกส าโรง256 อ าเภอบา้นหมี 0-1-480 212 505139III

หนองแขม โคกส าโรง287 อ าเภอโคกส าโรง 5-0-1194 183 505139III

หนองแขม โคกส าโรง288 อ าเภอโคกส าโรง 5-0-1694 184 655139III

หนองแขม โคกส าโรง314 อ าเภอบา้นหมี 3-0-27110 323 7505139III

หนองแขม โคกส าโรง350 อ าเภอโคกส าโรง 0-3-080 233 2005139III
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2องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

หนองแขม โคกส าโรง351 อ าเภอบา้นหมี 0-1-080 234 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง359 อ าเภอบา้นหมี 16-1-394 188 1805139III

หนองแขม โคกส าโรง361 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-3-2181 245 4905139III

หนองแขม โคกส าโรง379 อ าเภอบา้นหมี 10-2-2780 243 505139III

หนองแขม โคกส าโรง402 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-77124 287 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง422 อ าเภอบา้นหมี 10-0-080 255 1805139III

หนองแขม โคกส าโรง428 ขืออ าเภอบา้นหมี 41-3-8194 189 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง458 อ าเภอบา้นหมี 0-0-6096 242 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง459 อ าเภอบา้นหมี 0-0-6296 243 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง460 อ าเภอบา้นหมี 0-0-6596 244 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง467 ขืออ าเภอบา้นหมี 3-1-2881 260 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง484 อ าเภอบา้นหมี 1-2-8496 254 9005139III

หนองแขม โคกส าโรง485 อ าเภอบา้นหมี 1-2-8396 255 9005139III

หนองแขม โคกส าโรง486 อ าเภอบา้นหมี 1-2-8396 256 9005139III

หนองแขม โคกส าโรง521 อ าเภอบา้นหมี 10-0-081 264 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง536 อ าเภอโคกส าโรง 5-0-081 266 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง544 อ าเภอบา้นหมี 1-0-8380 275 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง545 อ าเภอบา้นหมี 0-3-9380 276 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง546 อ าเภอบา้นหมี 3-0-8980 277 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง547 อ าเภอบา้นหมี 1-3-280 278 2005139III
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3องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

หนองแขม โคกส าโรง549 อ าเภอโคกส าโรง 1-0-080 280 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง554 อ าเภอบา้นหมี 2-2-580 284 505139III

หนองแขม โคกส าโรง555 อ าเภอบา้นหมี 2-2-580 285 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง558 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-7780 291 505139III

หนองแขม โคกส าโรง559 ด 3-0-4880 292 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง560 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-2080 293 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง562 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-380 295 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง563 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-080 296 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง565 อ าเภอโคกส าโรง 0-2-3280 298 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง580 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-8880 305 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง581 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-8180 306 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง582 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-9880 307 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง583 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-2480 308 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง584 อ าเภอโคกส าโรง 0-0-4180 309 505139III

หนองแขม โคกส าโรง585 อ าเภอบา้นหมี 1-0-094 205 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง586 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-094 206 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง588 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-6080 299 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง589 อ าเภอโคกส าโรง 1-0-4280 300 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง591 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-7480 302 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง592 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-1-8080 303 2005139III
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4องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

หนองแขม โคกส าโรง593 อ าเภอโคกส าโรง 0-1-9780 304 2005139III

หนองแขม โคกส าโรง599 อ าเภอบา้นหมี 0-0-96110 365 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง600 อ าเภอโคกส าโรง 0-0-98110 366 1505139III

หนองแขม โคกส าโรง601 อ าเภอโคกส าโรง 0-0-56110 367 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง606 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-1-5696 264 1,2005139III

หนองแขม โคกส าโรง607 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-3-496 265 9005139III

หนองแขม โคกส าโรง612 ขืออ าเภอบา้นหมี 5-0-094 112 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง613 ขืออ าเภอบา้นหมี 10-0-094 113 1305139III

หนองแขม โคกส าโรง615 ขืออ าเภอบา้นหมี 18-0-8593 74 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง616 ขืออ าเภอบา้นหมี 18-0-8593 103 1005139III

หนองแขม โคกส าโรง618 ขืออ าเภอบา้นหมี 4-2-3682 88 2205139III

หนองแขม โคกส าโรง619 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-3-3582 275 1905139III

หนองแขม โคกส าโรง620 ขืออ าเภอบา้นหมี 2-3-282 276 2205139III

หนองแขม โคกส าโรง624 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-53124 299 3505139III

หนองแขม โคกส าโรง625 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-32124 300 3505139III

หนองแขม โคกส าโรง630 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-081 270 2305139III

หนองแขม โคกส าโรง631 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-2-1281 162 3105139III

หนองแขม โคกส าโรง638 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-094 218 505139III

หนองแขม โคกส าโรง1229 อ าเภอบา้นหมี 15-1-094 83 1805139III

หนองแขม โคกส าโรง1232 อ าเภอบา้นหมี 15-1-094 86 1105139III
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5องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ถลุงเหล็ก โคกส าโรง315 อ าเภอบา้นหมี 0-1-7381 11 9005139III

ถลุงเหล็ก โคกส าโรง1480 ขืออ าเภอบา้นหมี 34-2-33110 23 1505139III

ถลุงเหล็ก โคกส าโรง1788 อ าเภอบา้นหมี 12-3-30107 20 505139III

ถลุงเหล็ก โคกส าโรง1806 ขืออ าเภอบา้นหมี 17-2-0108 13 1805139III

ถลุงเหล็ก โคกส าโรง1816 ขืออ าเภอบา้นหมี 8-1-98108 23 1005139III
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6องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง12 อ าเภอบา้นหมี 23-1-4081 12 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง14 อ าเภอบา้นหมี 0-3-081 33 2305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง15 อ าเภอบา้นหมี 4-0-8081 36 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง16 อ าเภอบา้นหมี 5-2-1581 37 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง17 อ าเภอบา้นหมี 7-2-081 38 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง18 ขืออ าเภอบา้นหมี 7-3-7081 39 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง20 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-3-2095 55 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง22 ขืออ าเภอบา้นหมี 7-3-9195 58 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง55 ขืออ าเภอบา้นหมี 12-0-6082 47 1905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง138 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-8295 5 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง153 ขืออ าเภอบา้นหมี 15-2-095 21 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง158 ขืออ าเภอบา้นหมี 9-0-5395 26 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง190 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-8482 55 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง201 ขืออ าเภอบา้นหมี 12-3-2081 133 5605139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง208 อ าเภอบา้นหมี 13-1-2081 103 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง210 ขืออ าเภอบา้นหมี 3-2-6381 105 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง211 ชิออ าเภอบา้นหมี 5-3-8381 106 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง213 อ าเภอบา้นหมี 10-2-8381 129 7505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง214 อ าเภอบา้นหมี 22-1-8081 130 6505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง215 ขืออ าเภอบา้นหมี 11-2-8081 132 6505139III
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จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง216 อ าเภอบา้นหมี 27-2-3781 136 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง217 อ าเภอบา้นหมี 0-1-1581 138 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง219 ชิออ าเภอบา้นหมี 36-3-6081 160 3105139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง222 อ าเภอบา้นหมี 0-0-5681 174 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง223 อ าเภอบา้นหมี 0-0-4181 173 7505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง231 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-3-1080 178 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง232 ขืออ าเภอบา้นหมี 27-3-1080 179 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง271 อ าเภอบา้นหมี 17-1-095 132 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง272 ขืออ าเภอบา้นหมี 25-2-1395 133 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง273 ขืออ าเภอบา้นหมี 11-0-295 134 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง284 ขืออ าเภอบา้นหมี 30-0-2095 145 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง347 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-0-4181 35 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง363 อ าเภอบา้นหมี 0-3-4081 107 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง381 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-0-6081 102 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง382 ขืออ าเภอบา้นหมี 30-3-3181 46 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง383 อ าเภอบา้นหมี 7-1-3181 101 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง385 อ าเภอบา้นหมี 0-1-4680 62 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง393 ขืออ าเภอบา้นหมี 14-1-4080 70 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง394 ขืออ าเภอบา้นหมี 18-3-080 71 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง395 อ าเภอบา้นหมี 23-1-3380 72 1505139III
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ชอนสารเดช โคกส าโรง396 อ าเภอบา้นหมี 8-2-1080 73 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง398 อ าเภอบา้นหมี 12-0-080 75 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง399 อ าเภอบา้นหมี 5-1-7380 77 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง403 ขืออ าเภอบา้นหมี 46-3-4080 82 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง404 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-0-080 83 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง408 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-1780 88 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง417 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-6880 97 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง420 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-9480 100 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง421 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-1180 101 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง422 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-7580 102 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง423 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-6680 103 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง435 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-4080 117 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง440 ขืออ าเภอบา้นหมี 19-1-2080 122 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง481 ขืออ าเภอบา้นหมี 15-1-8680 24 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง484 ชิออ าเภอบา้นหมี 3-1-3080 60 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง486 ชืออ าเภอบา้นหมี 8-1-4080 25 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง526 ขืออ าเภอบา้นหมี 27-3-080 76 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง530 ขืออ าเภอบา้นหมี 2-2-3482 62 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง532 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-1-482 64 2205139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง561 ขืออ าเภอบา้นหมี 10-0-4082 96 1805139III
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จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง609 ขืออ าเภอบา้นหมี 31-2-7695 18 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง620 อ าเภอบา้นหมี 16-2-8095 108 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง729 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-3782 168 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง891 อ าเภอบา้นหมี 10-2-8680 1 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง893 ขืออ าเภอบา้นหมี 17-2-2680 3 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง898 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-1080 8 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง901 อ าเภอบา้นหมี 17-1-4080 13 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง902 อ าเภอบา้นหมี 16-0-6880 15 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง904 ขืออ าเภอบา้นหมี 14-0-8080 17 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง905 อ าเภอบา้นหมี 10-0-2680 18 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง906 อ าเภอบา้นหมี 4-0-4680 20 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง907 ขืออ าเภอบา้นหมี 17-0-6080 21 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง913 อ าเภอบา้นหมี 5-0-7780 32 705139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง917 อ าเภอบา้นหมี 2-2-680 45 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง918 อ าเภอบา้นหมี 12-1-080 44 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง919 อ าเภอบา้นหมี 7-3-4080 46 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง920 อ าเภอบา้นหมี 15-1-080 47 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง925 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-080 54 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง926 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-3-080 55 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง930 ขืออ าเภอบา้นหมี 12-3-380 59 1805139III

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



บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

10องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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ชอนสารเดช โคกส าโรง1103 ขืออ าเภอบา้นหมี 8-3-096 77 6505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1114 ขืออ าเภอบา้นหมี 23-0-2096 149 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1119 ขืออ าเภอบา้นหมี 19-1-696 159 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1120 ขืออ าเภอบา้นหมี 23-1-6096 160 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1148 ขืออ าเภอบา้นหมี 19-2-3095 147 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1151 ขืออ าเภอบา้นหมี 40-2-6095 153 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1210 อ าเภอบา้นหมี 16-1-7694 63 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1211 อ าเภอบา้นหมี 18-1-2094 65 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1212 อ าเภอบา้นหมี 15-2-8094 66 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1213 อ าเภอบา้นหมี 34-2-8094 67 1305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1216 อ าเภอบา้นหมี 6-0-694 70 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1217 อ าเภอบา้นหมี 0-1-094 71 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1218 อ าเภอบา้นหมี 0-2-8094 72 705139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1219 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-1-6094 73 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1221 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-1-6094 75 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1222 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-6094 76 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1223 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-594 77 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1226 อ าเภอบา้นหมี 16-0-094 80 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1227 อ าเภอบา้นหมี 9-3-6094 81 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1228 ขืออ าเภอบา้นหมี 22-1-8094 82 1805139III
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ชอนสารเดช โคกส าโรง1230 อ าเภอบา้นหมี 23-3-094 84 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1233 อ าเภอบา้นหมี 20-3-094 87 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1234 ขืออ าเภอบา้นหมี 9-2-4094 88 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1235 อ าเภอบา้นหมี 13-0-3794 1 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1246 ขืออ าเภอบา้นหมี 4-2-8094 12 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1267 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-3-2094 33 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1285 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-3-6480 165 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1363 อ าเภอบา้นหมี 6-3-8080 11 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1364 ขืออ าเภอบา้นหมี 15-2-4080 12 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1365 ขืออ าเภอบา้นหมี 16-1-6080 14 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1366 ขืออ าเภอบา้นหมี 21-2-1080 39 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1374 ขืออ าเภอบา้นหมี 10-0-2080 164 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1377 อ าเภอบา้นหมี 7-1-7381 22 6505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1384 ขืออ าเภอบา้นหมี 37-1-3095 131 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1709 อ าเภอบา้นหมี 12-2-1082 146 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1809 อ าเภอบา้นหมี 0-2-096 110 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1826 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-1-6696 133 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1827 ขืออ าเภอบา้นหมี 9-0-4696 134 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1828 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-1-2696 135 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1837 อ าเภอบา้นหมี 30-0-6696 148 4905139III
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12องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง1844 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-1696 171 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1845 ขืออ าเภอบา้นหมี 30-2-9396 174 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1846 อ าเภอบา้นหมี 14-0-3096 175 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1855 ขืออ าเภอบา้นหมี 22-1-096 181 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง1856 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-7096 185 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง2278 ขืออ าเภอบา้นหมี 35-1-6882 207 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3105 อ าเภอบา้นหมี 12-3-7894 98 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3106 อ าเภอบา้นหมี 17-0-1094 99 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3107 ขืออ าเภอบา้นหมี 15-3-1094 100 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3121 ขืออ าเภอบา้นหมี 3-2-9694 115 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3124 อ าเภอบา้นหมี 11-2-1094 118 1305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3142 อ าเภอบา้นหมี 19-0-5094 138 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3144 อ าเภอบา้นหมี 6-0-3094 139 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3493 ขืออ าเภอบา้นหมี 24-2-70109 2 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3504 อ าเภอบา้นหมี 23-3-77109 13 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3515 ขืออ าเภอบา้นหมี 20-0-3109 24 1305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3516 ขืออ าเภอบา้นหมี 23-2-57109 25 1305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3517 ขืออ าเภอบา้นหมี 9-2-10109 26 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3518 ขืออ าเภอบา้นหมี 27-1-30109 28 1605139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3571 ขืออ าเภอบา้นหมี 10-1-70109 77 1505139III
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                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
                                      
                 หน้ำส ำรวจ

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง3572 ขืออ าเภอบา้นหมี 12-1-20109 78 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3713 อ าเภอบา้นหมี 0-2-0110 124 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3721 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-20110 132 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3746 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-77110 157 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3761 อ าเภอบา้นหมี 26-0-8093 8 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3798 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-0-9093 47 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3801 อ าเภอบา้นหมี 17-1-7393 50 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3802 ขืออ าเภอบา้นหมี 12-2-793 51 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3807 ขืออ าเภอบา้นหมี 9-2-793 63 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3808 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-0-5093 64 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง3956 อ าเภอบา้นหมี 0-0-97125 106 3505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4001 อ าเภอบา้นหมี 10-2-10110 169 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4010 ขืออ าเภอบา้นหมี 7-1-70110 178 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4011 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-3-60110 179 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4012 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-1-60110 180 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4028 ขืออ าเภอบา้นหมี 13-1-34110 197 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4053 อ าเภอบา้นหมี 6-0-40110 222 7505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4055 อ าเภอบา้นหมี 10-2-85110 224 1505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4056 ขืออ าเภอบา้นหมี 6-2-40110 181 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4063 อ าเภอบา้นหมี 2-3-36110 227 9005139III

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



บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

14องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หนองแขม หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง4064 ขืออ าเภอบา้นหมี 2-2-83110 228 9005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4191 ขืออ าเภอบา้นหมี 14-3-7093 10 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4341 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-70110 1 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4349 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-2-70110 9 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4352 อ าเภอบา้นหมี 27-1-8281 3 6505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4420 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-2-0110 80 7505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4479 veอ าเภอบา้นหมี 5-2-1696 8 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4480 ขืออ าเภอบา้นหมี 2-2-5696 12 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4484 อ าเภอบา้นหมี 4-2-8096 16 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4493 ขืออ าเภอบา้นหมี 21-2-6096 26 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4498 ขืออ าเภอบา้นหมี 20-0-696 33 2505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4638 อ าเภอโคกส าโรง 0-1-4296 38 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4641 ขืออ าเภอบา้นหมี 25-3-6096 44 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4642 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-5096 45 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4643 ขืออ าเภอบา้นหมี 1-0-196 46 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4645 ขืออ าเภอบา้นหมี 26-0-196 49 5605139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4652 ขืออ าเภอบา้นหมี 0-0-24110 94 7505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4684 ขืออ าเภอบา้นหมี 18-3-3082 163 5605139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4686 ขืออ าเภอบา้นหมี 110-1-9382 160 4905139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง4729 อ าเภอบา้นหมี 13-3-3381 19 9005139III
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                           ต ำบล
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        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )
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จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

ชอนสารเดช โคกส าโรง4730 อ าเภอบา้นหมี 11-2-3381 23 6505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5038 อ าเภอบา้นหมี 2-1-2080 167 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5063 ขืออ าเภอบา้นหมี 5-1-3081 182 2305139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5109 อ าเภอบา้นหมี 10-1-5694 146 505139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5377 ขืออ าเภอบา้นหมี 8-1-9096 57 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5407 อ าเภอบา้นหมี 1-0-50110 254 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5408 อ าเภอบา้นหมี 1-0-50110 265 1,2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5500 ขืออ าเภอบา้นหมี 15-0-094 149 1005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5535 ขืออ าเภอบา้นหมี 3-3-4581 192 1805139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5537 อ าเภอบา้นหมี 0-2-19124 201 2005139III

ชอนสารเดช โคกส าโรง5615 อ าเภอบา้นหมี 4-1-1381 199 2305139III
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        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ
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จังหวดั  ลพบุรีอ ำเภอ  โคกส ำโรง

เกาะแกว้ โคกส าโรง9 ชืออ าเภอบา้นหมี 1-2-2697 88 1005139III
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