


















บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

ไมฝ้าด สิเกา1013 อาํเภอสิเกา 15-0-0149 8 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1 อาํเภอสิเกา 2-2-53145 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา2 อาํเภอสิเกา 1-1-6145 28 1004824II

บ่อหิน สิเกา3 อาํเภอสิเกา 3-1-31145 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา4 อาํเภอสิเกา 4-2-20145 22 1304824II

บ่อหิน สิเกา5 อาํเภอสิเกา 3-1-85145 18 1004824II

บ่อหิน สิเกา6 อาํเภอสิเกา 7-2-70145 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา7 อาํเภอสิเกา 1-2-30145 7 1004824II

บ่อหิน สิเกา8 อาํเภอสิเกา 2-0-16145 6 1304824II

บ่อหิน สิเกา9 อาํเภอสิเกา 1-2-33145 4 1004824II

บ่อหิน สิเกา10 อาํเภอสิเกา 1-3-18145 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา17 อาํเภอสิเกา 1-2-6116 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา18 อาํเภอสิเกา 4-0-66116 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา21 อาํเภอสิเกา 3-0-16116 32 1304824II

บ่อหิน สิเกา22 อาํเภอสิเกา 1-0-93116 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา23 อาํเภอสิเกา 1-0-53116 4 2604824II

บ่อหิน สิเกา25 อาํเภอสิเกา 3-2-33116 7 3104824II

บ่อหิน สิเกา41 อาํเภอสิเกา 1-1-56145 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา42 อาํเภอสิเกา 8-3-0145 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา45 อาํเภอสิเกา 1-1-70145 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา46 อาํเภอสิเกา 1-1-41145 35 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา49 อาํเภอสิเกา 1-1-61145 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา51 อาํเภอสิเกา 4-3-60145 34 1004824II

บ่อหิน สิเกา53 อาํเภอสิเกา 2-1-27131 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา55 อาํเภอสิเกา 6-2-30131 12 1304824II

บ่อหิน สิเกา58 อาํเภอสิเกา 6-2-20131 15 1004824II

บ่อหิน สิเกา62 อาํเภอสิเกา 8-1-89116 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา66 อาํเภอสิเกา 2-2-43116 39 1304824II

บ่อหิน สิเกา68 อาํเภอสิเกา 1-0-33116 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา71 อาํเภอสิเกา 2-1-56145 42 1304824II

บ่อหิน สิเกา72 อาํเภอสิเกา 1-2-43145 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา82 อาํเภอสิเกา 5-2-70116 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา86 อาํเภอสิเกา 1-1-60116 49 1304824II

บ่อหิน สิเกา89 อาํเภอสิเกา 3-1-63116 52 3104824II

บ่อหิน สิเกา91 อาํเภอสิเกา 1-3-60116 60 1504824II

บ่อหิน สิเกา98 อาํเภอสิเกา 4-1-46116 14 1304824II

บ่อหิน สิเกา99 อาํเภอสิเกา 2-0-10116 89 1004824II

บ่อหิน สิเกา100 อาํเภอสิเกา 7-0-10117 31 8104824II

บ่อหิน สิเกา102 อาํเภอสิเกา 2-3-53117 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา104 อาํเภอสิเกา 9-3-0117 45 1304824II

บ่อหิน สิเกา106 อาํเภอสิเกา 14-3-0117 52 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

4องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา107 อาํเภอสิเกา 4-2-60117 53 1004824II

บ่อหิน สิเกา108 อาํเภอสิเกา 12-3-16117 64 1004824II

บ่อหิน สิเกา109 อาํเภอสิเกา 5-1-50117 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา110 อาํเภอสิเกา 16-3-66117 68 1004824II

บ่อหิน สิเกา111 อาํเภอสิเกา 2-3-50117 69 1304824II

บ่อหิน สิเกา112 อาํเภอสิเกา 4-3-66131 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา115 อาํเภอสิเกา 2-3-20131 4 1004824II

บ่อหิน สิเกา116 อาํเภอสิเกา 3-0-60131 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา117 อาํเภอสิเกา 14-0-10131 35 1304824II

บ่อหิน สิเกา118 อาํเภอสิเกา 9-0-60131 31 1004824II

บ่อหิน สิเกา120 อาํเภอสิเกา 13-3-70131 9 1004824II

บ่อหิน สิเกา125 อาํเภอสิเกา 14-0-3132 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา126 อาํเภอสิเกา 0-0-83132 16 9604824II

บ่อหิน สิเกา128 อาํเภอสิเกา 8-2-0132 21 1004824II

บ่อหิน สิเกา131 อาํเภอสิเกา 8-2-33132 30 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา132 อาํเภอสิเกา 4-2-20116 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา139 อาํเภอสิเกา 3-1-0117 18 1004824II

บ่อหิน สิเกา144 อาํเภอสิเกา 20-1-3117 32 6204824II

บ่อหิน สิเกา150 อาํเภอสิเกา 8-2-20117 54 1304824II

บ่อหิน สิเกา156 อาํเภอสิเกา 12-3-94131 17 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

5องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา160 อาํเภอสิเกา 25-1-60131 33 1004824II

บ่อหิน สิเกา163 อาํเภอสิเกา 5-0-53131 67 1004824II

บ่อหิน สิเกา164 อาํเภอสิเกา 6-3-12131 68 1304824II

บ่อหิน สิเกา170 อาํเภอสิเกา 0-2-14132 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา176 อาํเภอสิเกา 4-1-1145 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา179 อาํเภอสิเกา 9-3-86116 68 1304824II

บ่อหิน สิเกา180 อาํเภอสิเกา 2-1-90116 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา186 อาํเภอสิเกา 8-1-46132 19 1304824II

บ่อหิน สิเกา187 อาํเภอสิเกา 6-1-60132 20 1,1504824II

บ่อหิน สิเกา197 อาํเภอสิเกา 14-1-8132 40 1304824II

บ่อหิน สิเกา199 อาํเภอสิเกา 1-3-26132 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา200 อาํเภอสิเกา 7-0-87133 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา205 อาํเภอสิเกา 6-1-26132 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา206 อาํเภอสิเกา 23-3-33132 51 4304824II

บ่อหิน สิเกา209 อาํเภอสิเกา 2-0-33116 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา213 อาํเภอสิเกา 2-2-10116 91 1004824II

บ่อหิน สิเกา221 อาํเภอสิเกา 1-0-50145 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา222 อาํเภอสิเกา 3-0-20145 67 1004824II

บ่อหิน สิเกา225 อาํเภอสิเกา 4-1-60145 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา230 อาํเภอสิเกา 4-0-65145 61 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

6องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา236 อาํเภอสิเกา 9-3-1117 56 1304824II

บ่อหิน สิเกา239 อาํเภอสิเกา 8-1-0117 60 1004824II

บ่อหิน สิเกา240 อาํเภอสิเกา 7-0-63117 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา241 อาํเภอสิเกา 9-1-60117 71 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา243 อาํเภอสิเกา 3-3-81117 75 1304824II

บ่อหิน สิเกา248 อาํเภอสิเกา 13-3-16117 101 1304824II

บ่อหิน สิเกา250 อาํเภอสิเกา 9-0-50117 105 1304824II

บ่อหิน สิเกา251 อาํเภอสิเกา 1-3-0117 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา253 อาํเภอสิเกา 14-0-66132 45 1,1504824II

บ่อหิน สิเกา255 อาํเภอสิเกา 3-0-30132 54 8104824II

บ่อหิน สิเกา258 อาํเภอสิเกา 27-3-40132 57 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา261 อาํเภอสิเกา 14-0-38132 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา266 อาํเภอสิเกา 1-2-43117 94 1004824II

บ่อหิน สิเกา267 อาํเภอสิเกา 7-0-23117 95 1004824II

บ่อหิน สิเกา269 อาํเภอสิเกา 0-3-40116 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา272 อาํเภอสิเกา 4-0-60116 70 1004824II

บ่อหิน สิเกา274 อาํเภอสิเกา 1-3-40116 103 3104824II

บ่อหิน สิเกา275 อาํเภอสิเกา 4-0-40116 107 1004824II

บ่อหิน สิเกา276 อาํเภอสิเกา 2-1-40116 112 1004824II

บ่อหิน สิเกา277 อาํเภอสิเกา 2-1-30116 113 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

7องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา279 อาํเภอสิเกา 4-2-10116 125 1004824II

บ่อหิน สิเกา282 อาํเภอสิเกา 3-3-63116 129 1004824II

บ่อหิน สิเกา284 อาํเภอสิเกา 3-0-76116 131 1004824II

บ่อหิน สิเกา285 อาํเภอสิเกา 5-1-10116 132 1004824II

บ่อหิน สิเกา286 อาํเภอสิเกา 1-2-53116 133 1004824II

บ่อหิน สิเกา287 อาํเภอสิเกา 1-2-43116 135 1004824II

บ่อหิน สิเกา290 อาํเภอสิเกา 2-1-23116 140 1004824II

บ่อหิน สิเกา291 อาํเภอสิเกา 10-0-40116 141 1004824II

บ่อหิน สิเกา292 อาํเภอสิเกา 4-1-66116 142 1004824II

บ่อหิน สิเกา294 อาํเภอสิเกา 2-0-20117 92 1304824II

บ่อหิน สิเกา295 อาํเภอสิเกา 2-2-10117 93 1004824II

บ่อหิน สิเกา299 อาํเภอสิเกา 1-3-40117 114 1004824II

บ่อหิน สิเกา302 อาํเภอสิเกา 4-0-70117 125 1004824II

บ่อหิน สิเกา306 อาํเภอสิเกา 2-3-6117 151 1004824II

บ่อหิน สิเกา309 อาํเภอสิเกา 5-2-6117 124 1004824II

บ่อหิน สิเกา315 อาํเภอสิเกา 3-1-26131 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา317 อาํเภอสิเกา 6-1-0131 95 1304824II

บ่อหิน สิเกา331 อาํเภอสิเกา 0-2-73132 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา336 อาํเภอสิเกา 3-1-10132 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา337 อาํเภอสิเกา 11-3-66145 41 1004824II
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                   อาํเภอ

                                                              

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

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา338 อาํเภอสิเกา 4-2-50145 58 1004824II

บ่อหิน สิเกา342 อาํเภอสิเกา 6-1-80145 77 1004824II

บ่อหิน สิเกา343 อาํเภอสิเกา 5-1-50145 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา345 อาํเภอสิเกา 3-3-64145 83 2604824II

บ่อหิน สิเกา349 อาํเภอสิเกา 6-2-63145 96 1304824II

บ่อหิน สิเกา357 อาํเภอสิเกา 4-3-55145 120 1304824II

บ่อหิน สิเกา365 อาํเภอสิเกา 8-0-40116 115 1004824II

บ่อหิน สิเกา366 อาํเภอสิเกา 4-2-60116 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา367 อาํเภอสิเกา 2-1-36116 134 1004824II

บ่อหิน สิเกา368 อาํเภอสิเกา 1-3-60116 139 1004824II

บ่อหิน สิเกา370 อาํเภอสิเกา 6-2-10116 63 1004824II

บ่อหิน สิเกา373 อาํเภอสิเกา 4-3-50116 100 2604824II

บ่อหิน สิเกา374 อาํเภอสิเกา 1-3-90116 109 2004824II

บ่อหิน สิเกา376 อาํเภอสิเกา 3-1-40116 138 1004824II

บ่อหิน สิเกา377 อาํเภอสิเกา 0-3-40116 145 1304824II

บ่อหิน สิเกา378 อาํเภอสิเกา 8-1-10116 93 3104824II

บ่อหิน สิเกา380 อาํเภอสิเกา 23-3-40116 116 1004824II

บ่อหิน สิเกา381 อาํเภอสิเกา 6-0-0117 59 1004824II

บ่อหิน สิเกา389 อาํเภอสิเกา 3-0-63117 34 1304824II

บ่อหิน สิเกา396 อาํเภอสิเกา 7-0-40117 100 1004824II
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( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน
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     หน้าสํารวจ
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หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา399 อาํเภอสิเกา 2-1-23117 116 1004824II

บ่อหิน สิเกา400 อาํเภอสิเกา 2-0-10117 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา401 อาํเภอสิเกา 2-1-73117 144 1004824II

บ่อหิน สิเกา402 อาํเภอสิเกา 0-2-60117 145 1004824II

บ่อหิน สิเกา403 อาํเภอสิเกา 3-0-50117 146 1004824II

บ่อหิน สิเกา404 อาํเภอสิเกา 3-2-86117 147 3104824II

บ่อหิน สิเกา406 อาํเภอสิเกา 2-2-50131 47 1304824II

บ่อหิน สิเกา418 อาํเภอสิเกา 31-3-17133 15 1304824II

บ่อหิน สิเกา419 อภเภอสิเกา 26-3-30133 16 1004824II

บ่อหิน สิเกา420 อาํเภอสิเกา 15-0-20133 17 1304824II

บ่อหิน สิเกา421 อาํเภอสิเกา 32-2-30133 18 1304824II

บ่อหิน สิเกา422 อาํเภอสิเกา 23-2-30133 19 1304824II

บ่อหิน สิเกา423 อาํเภอสิเกา 9-0-6133 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา425 อาํเภอสิเกา 14-2-85133 27 1004824II

บ่อหิน สิเกา427 อาํเภอสิเกา 3-1-60133 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา428 อาํเภอสิเกา 3-1-10133 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา429 อาํเภอสิเกา 13-2-40133 31 1304824II

บ่อหิน สิเกา430 อาํเภอสิเกา 8-1-10133 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา431 อาํเภอสิเกา 12-0-63133 33 1304824II

บ่อหิน สิเกา432 อาํเภอสิเกา 4-0-40133 34 1304824II
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หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา433 อาํเภอสิเกา 3-0-50133 35 1004824II

บ่อหิน สิเกา434 อาํเภอสิเกา 9-3-40133 36 1304824II

บ่อหิน สิเกา435 อาํเภอสิเกา 12-1-10133 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา436 อาํเภอสิเกา 25-2-46133 39 1004824II

บ่อหิน สิเกา437 อาํเภอสิเกา 15-2-43133 40 1004824II

บ่อหิน สิเกา447 อาํเภอสิเกา 3-3-20145 110 1304824II

บ่อหิน สิเกา451 อาํเภอสิเกา 5-2-44145 125 1304824II

บ่อหิน สิเกา452 อาํเภอสิเกา 6-3-86145 132 1304824II

บ่อหิน สิเกา456 อาํเภอสิเกา 1-3-50145 147 1504824II

บ่อหิน สิเกา464 อาํเภอสิเกา 4-2-73117 91 3104824II

บ่อหิน สิเกา465 อาํเภอสิเกา 1-1-60117 96 1004824II

บ่อหิน สิเกา469 อาํเภอสิเกา 4-1-90117 128 1004824II

บ่อหิน สิเกา470 อาํเภอสิเกา 7-2-60117 131 1004824II

บ่อหิน สิเกา473 อาํเภอสิเกา 9-2-73117 141 1904824II

บ่อหิน สิเกา475 อาํเภอสิเกา 3-0-40117 150 1004824II

บ่อหิน สิเกา477 อาํเภอสิเกา 1-2-60145 38 1004824II

บ่อหิน สิเกา478 อาํเภอสิเกา 6-3-8131 41 1004824II

บ่อหิน สิเกา481 อาํเภอสิเกา 8-0-30145 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา486 อาํเภอสิเกา 8-3-38145 93 1304824II

บ่อหิน สิเกา487 อาํเภอสิเกา 4-3-80145 97 1004824II
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     หน้าสํารวจ
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา496 อาํเภอสิเกา 2-0-73145 129 1504824II

บ่อหิน สิเกา504 อาํเภอสิเกา 0-3-60145 157 3504824II

บ่อหิน สิเกา509 อาํเภอสิเกา 2-0-73131 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา510 อาํเภอสิเกา 2-0-40131 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา511 อาํเภอสิเกา 4-0-50131 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา512 อาํเภอสิเกา 4-3-40131 55 1004824II

บ่อหิน สิเกา519 อาํเภอสิเกา 9-1-80131 103 1004824II

บ่อหิน สิเกา525 อาํเภอสิเกา 7-1-50131 135 1004824II

บ่อหิน สิเกา530 อาํเภอสิเกา 27-2-56131 59 1004824II

บ่อหิน สิเกา532 อาํเภอสิเกา 10-1-66131 70 1304824II

บ่อหิน สิเกา536 อาํเภอสิเกา 13-0-10131 106 1304824II

บ่อหิน สิเกา543 อาํเภอสิเกา 4-0-30131 148 1304824II

บ่อหิน สิเกา544 อาํเภอสิเกา 7-3-10116 76 1504824II

บ่อหิน สิเกา545 อาํเภอสิเกา 1-1-0116 77 604824II

บ่อหิน สิเกา546 อาํเภอสิเกา 1-1-10116 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา547 อาํเภอสิเกา 4-0-33116 81 1004824II

บ่อหิน สิเกา550 อาํเภอสิเกา 2-2-8116 85 1004824II

บ่อหิน สิเกา552 อาํเภอสิเกา 7-0-50116 87 1004824II

บ่อหิน สิเกา553 อาํเภอสิเกา 3-0-10116 121 1004824II

บ่อหิน สิเกา557 อาํเภอสิเกา 1-1-10116 143 1004824II
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา560 อาํเภอสิเกา 1-3-40116 147 1004824II

บ่อหิน สิเกา561 อาํเภอสิเกา 1-2-10116 148 1004824II

บ่อหิน สิเกา565 อาํเภอสิเกา 1-2-30116 154 1004824II

บ่อหิน สิเกา567 อาํเภอสิเกา 3-1-16116 157 1504824II

บ่อหิน สิเกา568 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 162 1004824II

บ่อหิน สิเกา570 อาํเภอสิเกา 4-0-10116 164 1004824II

บ่อหิน สิเกา571 อาํเภอสิเกา 6-2-10116 165 1004824II

บ่อหิน สิเกา572 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 166 1004824II

บ่อหิน สิเกา574 อาํเภอสิเกา 3-1-10116 168 1004824II

บ่อหิน สิเกา575 อาํเภอสิเกา 4-2-0116 169 1004824II

บ่อหิน สิเกา578 อาํเภอสิเกา 22-3-53117 50 1304824II

บ่อหิน สิเกา584 อาํเภอสิเกา 5-3-11117 133 1004824II

บ่อหิน สิเกา587 อาํเภอสิเกา 5-1-20133 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา591 อาํเภอควนกนุ 6-0-30133 26 1004824II

บ่อหิน สิเกา603 อาํเภอสิเกา 19-1-40135 13 1404824II

บ่อหิน สิเกา608 อาํเภอสิเกา 23-1-10135 38 1604824II

บ่อหิน สิเกา609 อาํเภอสิเกา 0-2-7135 39 2604824II

บ่อหิน สิเกา614 อาํเภอสิเกา 5-1-32146 44 1704824II

บ่อหิน สิเกา615 อาํเภอสิเกา 4-0-68147 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา616 อาํเภอสิเกา 9-3-72147 2 7004824II
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จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา618 อาํเภอสิเกา 5-2-50147 4 1304824II

บ่อหิน สิเกา621 อาํเภอสิเกา 1-2-11147 9 1304824II

บ่อหิน สิเกา623 อาํเภอสิเกา 13-0-83147 11 5304824II

บ่อหิน สิเกา624 อาํเภอสิเกา 0-2-84147 12 1304824II

บ่อหิน สิเกา625 อาํเภอสิเกา 29-3-30147 13 1304824II

บ่อหิน สิเกา626 อาํเภอสิเกา 8-1-75147 14 1304824II

บ่อหิน สิเกา628 อาํเภอสิเกา 12-2-8147 27 1004824II

บ่อหิน สิเกา632 อาํเภอสิเกา 8-2-3116 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา634 อาํเภอสิเกา 2-1-50116 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา636 อาํเภอสิเกา 2-2-0116 155 1804824II

บ่อหิน สิเกา639 อาํเภอสิเกา 4-3-10117 115 1304824II

บ่อหิน สิเกา640 อาํเภอสิเกา 7-3-50117 137 3104824II

บ่อหิน สิเกา641 อาํเภอสิเกา 2-3-50117 153 1004824II

บ่อหิน สิเกา643 อาํเภอสิเกา 2-0-0131 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา650 อาํเภอสิเกา 1-1-40131 126 1004824II

บ่อหิน สิเกา666 อาํเภอสิเกา 15-2-0135 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา667 อาํเภอสิเกา 6-0-40135 45 1904824II

บ่อหิน สิเกา668 อาํเภอสิเกา 3-1-88135 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา672 อาํเภอสิเกา 10-2-30135 52 1004824II

บ่อหิน สิเกา673 อาํเภอสิเกา 1-2-62135 53 2604824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

14องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา674 อาํเภอสิเกา 6-3-53135 55 2304824II

บ่อหิน สิเกา675 อาํเภอสิเกา 12-2-46135 56 1004824II

บ่อหิน สิเกา676 อาํเภอสิเกา 5-3-50135 59 2304824II

บ่อหิน สิเกา677 อาํเภอสิเกา 17-3-30135 61 1004824II

บ่อหิน สิเกา678 อาํเภอสิเกา 2-0-40135 63 1004824II

บ่อหิน สิเกา679 อาํเภอสิเกา 11-1-85135 65 1604824II

บ่อหิน สิเกา681 อาํเภอสิเกา 2-2-40135 68 1004824II

บ่อหิน สิเกา683 อาํเภอสิเกา 8-2-40135 72 2304824II

บ่อหิน สิเกา705 อาํเภอสิเกา 20-0-88146 33 7004824II

บ่อหิน สิเกา738 อาํเภอสิเกา 1-1-22147 16 1704824II

บ่อหิน สิเกา741 อาํเภอสิเกา 17-0-27147 22 1504824II

บ่อหิน สิเกา745 อาํเภอสิเกา 3-0-86147 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา747 อาํเภอสิเกา 1-3-97147 34 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา751 อาํเภอสิเกา 4-1-30147 39 1304824II

บ่อหิน สิเกา752 อาํเภอสิเกา 16-2-70147 41 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา761 อาํเภอสิเกา 2-2-40116 122 1004824II

บ่อหิน สิเกา762 อาํเภอสิเกา 1-0-29130 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา764 อาํเภอสิเกา 3-0-6130 3 1504824II

บ่อหิน สิเกา767 อาํเภอสิเกา 2-1-43130 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา768 อาํเภอสิเกา 3-0-50130 7 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

15องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา769 อาํเภอสิเกา 4-2-30130 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา771 อาํเภอสิเกา 6-3-68130 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา773 อาํเภอสิเกา 3-2-60130 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา776 อาํเภอสิเกา 7-2-34130 16 1504824II

บ่อหิน สิเกา782 อาํเภอสิเกา 7-1-60130 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา783 อาํเภอสิเกา 0-2-30130 25 1004824II

บ่อหิน สิเกา784 อาํเภอสิเกา 2-3-50130 26 1304824II

บ่อหิน สิเกา785 อาํเภอสิเกา 4-1-10130 27 1304824II

บ่อหิน สิเกา787 อาํเภอสิเกา 3-0-50130 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา792 อาํเภอสิเกา 4-3-16130 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา794 อาํเภอสิเกา 7-1-30130 39 1004824II

บ่อหิน สิเกา796 อาํเภอสิเกา 1-2-50130 41 1504824II

บ่อหิน สิเกา797 อาํเภอสิเกา 12-2-10130 42 1504824II

บ่อหิน สิเกา798 อาํเภอสิเกา 2-2-10130 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา799 อาํเภอสิเกา 2-0-60130 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา800 อาํเภอสิเกา 3-1-20130 45 1004824II

บ่อหิน สิเกา801 อาํเภอสิเกา 3-2-50130 46 1004824II

บ่อหิน สิเกา802 อาํเภอสิเกา 1-3-30130 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา803 อาํเภอสิเกา 2-1-10130 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา804 อาํเภอสิเกา 2-3-55130 49 1504824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

16องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา805 อาํเภอสิเกา 5-3-30130 51 1004824II

บ่อหิน สิเกา806 อาํเภอสิเกา 0-2-30130 52 1304824II

บ่อหิน สิเกา808 อาํเภอสิเกา 7-3-25131 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา814 อาํเภอสิเกา 4-0-50116 153 1004824II

บ่อหิน สิเกา816 อาํเภอสิเกา 24-2-50132 69 1004824II

บ่อหิน สิเกา844 อาํเภอสิเกา 4-2-60131 149 1004824II

บ่อหิน สิเกา848 อาํเภอสิเกา 16-3-87133 38 1304824II

บ่อหิน สิเกา850 อาํเภอสิเกา 8-1-0133 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา851 อาํเภอสิเกา 24-2-28132 22 1304824II

บ่อหิน สิเกา854 อาํเภอสิเกา 3-1-20135 60 3004824II

บ่อหิน สิเกา858 อาํเภอสิเกา 6-2-30130 33 1004824II

บ่อหิน สิเกา860 อาํเภอสิเกา 2-0-27130 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา862 อาํเภอสิเกา 5-3-70116 79 1304824II

บ่อหิน สิเกา863 อาํเภอสิเกา 6-1-10116 88 1304824II

บ่อหิน สิเกา867 อาํเภอสิเกา 5-3-40117 152 2204824II

บ่อหิน สิเกา871 อาํเภอสิเกา 2-1-30135 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา872 อาํเภอสิเกา 6-1-50135 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา877 อาํเภอสิเกา 3-2-68131 71 1304824II

บ่อหิน สิเกา950 อาํเภอสิเกา 23-0-20118 15 1304824II

บ่อหิน สิเกา970 อาํเภอสิเกา 8-1-73118 35 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

17องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา971 อาํเภอสิเกา 6-1-33118 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา972 อาํเภอสิเกา 12-3-80118 37 1404824II

บ่อหิน สิเกา975 อาํเภอสิเกา 25-2-20118 40 1004824II

บ่อหิน สิเกา981 อาํเภอสิเกา 18-0-10118 46 1004824II

บ่อหิน สิเกา982 อาํเภอสิเกา 6-0-10118 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา986 อาํเภอสิเกา 13-3-40118 51 1004824II

บ่อหิน สิเกา987 อาํเภอสิเกา 24-1-20118 52 1004824II

บ่อหิน สิเกา994 อาํเภอสิเกา 1-0-20118 60 1004824II

บ่อหิน สิเกา1008 อาํเภอสิเกา 29-3-98118 76 1304824II

บ่อหิน สิเกา1009 อาํเภอสิเกา 10-1-47132 94 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา1010 อาํเภอสิเกา 3-0-17132 95 2,6504824II

บ่อหิน สิเกา1015 อาํเภอสิเกา 13-1-3132 100 1304824II

บ่อหิน สิเกา1024 อาํเภอสิเกา 12-0-7135 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา1025 อาํเภอสิเกา 12-1-73135 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา1032 อาํเภอสิเกา 6-1-53135 81 1004824II

บ่อหิน สิเกา1033 อาํเภอสิเกา 18-1-93135 84 1004824II

บ่อหิน สิเกา1038 อาํเภอสิเกา 29-2-60135 92 1004824II

บ่อหิน สิเกา1039 อาํเภอสิเกา 6-3-93135 93 1004824II

บ่อหิน สิเกา1044 อาํเภอสิเกา 4-3-33135 98 1004824II

บ่อหิน สิเกา1050 อาํเภอสิเกา 1-1-87135 104 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

18องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1051 อาํเภอสิเกา 2-1-13135 105 1004824II

บ่อหิน สิเกา1062 อาํเภอสิเกา 31-2-66136 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา1073 อาํเภอสิเกา 12-3-80133 53 1304824II

บ่อหิน สิเกา1076 อาํเภอสิเกา 28-0-83133 49 1004824II

บ่อหิน สิเกา1081 อาํเภอสิเกา 2-0-53119 5 1004824II

บ่อหิน สิเกา1082 อาํเภอสิเกา 2-2-80119 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา1083 อาํเภอสิเกา 1-2-40119 7 1504824II

บ่อหิน สิเกา1084 อาํเภอสิเกา 2-0-33119 8 1304824II

บ่อหิน สิเกา1085 อาํเภอสิเกา 6-1-6119 9 1304824II

บ่อหิน สิเกา1086 อาํเภอสิเกา 1-1-10119 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา1087 อาํเภอสิเกา 1-0-0119 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา1089 อาํเภอสิเกา 0-1-50119 13 1004824II

บ่อหิน สิเกา1096 อาํเภอสิเกา 11-3-70119 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา1097 อาํเภอสิเกา 13-3-30119 21 1004824II

บ่อหิน สิเกา1099 อาํเภอสิเกา 24-2-20119 23 1304824II

บ่อหิน สิเกา1104 บา้นควนกนุ 2-0-6119 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา1115 บา้นควนกนุ 17-2-80119 40 1304824II

บ่อหิน สิเกา1116 บา้นควนกนุ 3-1-0119 41 1004824II

บ่อหิน สิเกา1119 บา้นควนกนุ 38-1-86118 83 1004824II

บ่อหิน สิเกา1125 บา้นควนกนุ 5-1-33118 89 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

19องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1126 บา้นควนกนุ 17-1-73118 90 1304824II

บ่อหิน สิเกา1156 อาํเภอสิเกา 6-1-13131 151 1304824II

บ่อหิน สิเกา1160 อาํเภอสิเกา 3-1-35145 31 1304824II

บ่อหิน สิเกา1196 อาํเภอสิเกา 97-3-31134 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา1197 อาํเภอสิเกา 18-1-68134 2 1304824II

บ่อหิน สิเกา1198 อาํเภอสิเกา 23-1-52134 3 1304824II

บ่อหิน สิเกา1203 อาํเภอสิเกา 14-2-40133 57 1304824II

บ่อหิน สิเกา1289 อาํเภอสิเกา 2-0-1133 46 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา1301 อาํเภอสิเกา 7-2-0134 5 1304824II

บ่อหิน สิเกา1307 อาํเภอสิเกา 0-2-68134 6 1304824II

บ่อหิน สิเกา1315 อาํเภอสิเกา 30-3-86117 111 1304824II

บ่อหิน สิเกา1324 อาํเภอสิเกา 25-1-48147 56 1004824II

บ่อหิน สิเกา1353 อาํเภอสิเกา 3-3-76129 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา1354 อาํเภอสิเกา 12-3-76129 2 1004824II

บ่อหิน สิเกา1362 อาํเภอสิเกา 5-2-0145 165 1004824II

บ่อหิน สิเกา1372 อาํเภอสิเกา 3-3-80144 1 3104824II

บ่อหิน สิเกา1387 อาํเภอสิเกา 9-0-70145 167 1004824II

บ่อหิน สิเกา1417 อาํเภอสิเกา 73-2-0101 2 1004824II

บ่อหิน สิเกา1418 อาํเภอสิเกา 6-0-80129 5 1304824II

บ่อหิน สิเกา1422 อาํเภอสิเกา 6-2-23129 6 1004824II

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

20องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1463 อาํเภอสิเกา 2-3-20118 99 1004824II

บ่อหิน สิเกา1492 อาํเภอสิเกา 4-0-58149 6 1604824II

บ่อหิน สิเกา1504 อาํเภอสิเกา 8-3-16133 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา1509 อาํเภอสิเกา 6-0-70118 104 1004824II

บ่อหิน สิเกา1510 อาํเภอสิเกา 3-2-0135 110 1904824II

บ่อหิน สิเกา1525 อาํเภอสิเกา 4-2-80147 86 1004824II

บ่อหิน สิเกา1526 อาํเภอสิเกา 25-2-40147 87 1004824II

บ่อหิน สิเกา1530 อาํเภอสิเกา 4-0-20135 113 1004824II

บ่อหิน สิเกา1548 อาํเภอสิเกา 25-0-60132 145 1004824II

บ่อหิน สิเกา1558 อาํเภอสิเกา 2-2-64149 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา1559 อาํเภอสิเกา 0-0-47147 94 1004824II

บ่อหิน สิเกา1563 อาํเภอสิเกา 17-1-60135 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา1564 อาํเภอสิเกา 0-1-21145 176 3104824II

บ่อหิน สิเกา1565 อาํเภอสิเกา 2-1-22145 177 1304824II

บ่อหิน สิเกา1566 อาํเภอสิเกา 1-3-27145 178 3104824II

บ่อหิน สิเกา1569 อาํเภอสิเกา 6-0-60131 157 1304824II

บ่อหิน สิเกา1571 อาํเภอสิเกา 2-1-8145 180 1004824II

บ่อหิน สิเกา1587 อาํเภอสิเกา 16-2-76117 174 1304824II

บ่อหิน สิเกา1595 อาํเภอสิเกา 3-0-0129 7 1304824II

บ่อหิน สิเกา1597 อาํเภอสิเกา 4-1-60116 174 1004824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

21องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1599 อาํเภอสิเกา 12-0-80117 175 1304824II

บ่อหิน สิเกา1602 อาํเภอสิเกา 1-0-16135 119 2604824II

บ่อหิน สิเกา1603 อาํเภอสิเกา 1-1-59129 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา1611 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 175 1004824II

บ่อหิน สิเกา1615 อาํเภอสิเกา 2-1-20130 57 1004824II

บ่อหิน สิเกา1620 อาํเภอสิเกา 13-1-20135 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา1621 อาํเภอสิเกา 8-0-72135 121 1904824II

บ่อหิน สิเกา1626 อาํเภอสิเกา 3-1-83145 196 1004824II

บ่อหิน สิเกา1628 อาํเภอสิเกา 8-2-0131 119 1304824II

บ่อหิน สิเกา1633 อาํเภอสิเกา 8-3-60103 97 1004824II

บ่อหิน สิเกา1634 อาํเภอสิเกา 7-2-30103 98 1304824II

บ่อหิน สิเกา1646 อาํเภอสิเกา 0-1-22130 64 3104824II

บ่อหิน สิเกา1653 อาํเภอสิเกา 4-3-54129 14 2604824II

บ่อหิน สิเกา1656 อาํเภอสิเกา 4-1-61145 200 1004824II

บ่อหิน สิเกา1658 อาํเภอสิเกา 3-3-55129 16 3104824II

บ่อหิน สิเกา1659 อาํเภอสิเกา 3-3-60129 17 3104824II

บ่อหิน สิเกา1660 อาํเภอสิเกา 0-2-17129 18 3104824II

บ่อหิน สิเกา1661 อาํเภอสิเกา 1-0-43129 19 3104824II

บ่อหิน สิเกา1662 อาํเภอสิเกา 1-0-6129 20 3104824II

บ่อหิน สิเกา1663 อาํเภอสิเกา 1-0-10129 21 1304824II
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1664 อาํเภอสิเกา 0-2-20129 22 1004824II

บ่อหิน สิเกา1665 อาํเภอสิเกา 0-2-15129 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา1666 อาํเภอสิเกา 0-0-99129 24 1304824II

บ่อหิน สิเกา1667 อาํเภอสิเกา 1-1-47116 178 1804824II

บ่อหิน สิเกา1722 อาํเภอสิเกา 1-3-33145 160 1304824II

บ่อหิน สิเกา1727 อาํเภอสิเกา 5-1-23133 69 1304824II

บ่อหิน สิเกา1733 อาํเภอสิเกา 5-0-40119 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา1751 อาํเภอสิเกา 9-1-33147 118 1304824II

บ่อหิน สิเกา1767 อาํเภอสิเกา 14-2-13133 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา1769 อาํเภอสิเกา 0-0-45147 122 1004824II

บ่อหิน สิเกา1781 อาํเภอสิเกา 0-2-20130 74 2004824II

บ่อหิน สิเกา1786 อาํเภอสิเกา 6-1-40147 123 1704824II

บ่อหิน สิเกา1787 อาํเภอสิเกา 12-0-76131 164 1304824II

บ่อหิน สิเกา1789 อาํเภอสิเกา 18-0-13133 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา1803 อาํเภอสิเกา 0-0-66133 75 1004824II

บ่อหิน สิเกา1804 อาํเภอสิเกา 0-0-62133 76 1004824II

บ่อหิน สิเกา1811 อาํเภอสิเกา 1-0-63132 176 1304824II

บ่อหิน สิเกา1843 อาํเภอสิเกา 4-0-46145 219 1304824II

บ่อหิน สิเกา1915 อาํเภอสิเกา 0-2-77132 184 3,0004824II

บ่อหิน สิเกา1916 อาํเภอสิเกา 0-1-5146 423 1,5004824II
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1950 อาํเภอสิเกา 19-1-6132 186 1004824II

บ่อหิน สิเกา1970 อาํเภอสิเกา 0-0-56133 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา1971 อาํเภอสิเกา 11-1-53132 195 2,2504824II

บ่อหิน สิเกา1973 อาํเภอสิเกา 0-1-66132 197 1004824II

บ่อหิน สิเกา2023 อาํเภอสิเกา 6-2-60132 216 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา2030 อาํเภอสิเกา 1-2-6130 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา2035 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 163 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2038 อาํเภอสิเกา 0-1-68147 164 1304824II

บ่อหิน สิเกา2039 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 165 1304824II

บ่อหิน สิเกา2040 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 166 1304824II

บ่อหิน สิเกา2041 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 167 1304824II

บ่อหิน สิเกา2042 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 168 1304824II

บ่อหิน สิเกา2043 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 169 1304824II

บ่อหิน สิเกา2061 อาํเภอสิเกา 8-2-60131 178 1004824II

บ่อหิน สิเกา2062 อาํเภอสิเกา 0-2-46132 225 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2064 อาํเภอสิเกา 3-2-80145 232 2604824II

บ่อหิน สิเกา2079 อาํเภอสิเกา 0-3-10145 233 3504824II

บ่อหิน สิเกา2085 อาํเภอสิเกา 6-0-32132 232 2,6504824II

บ่อหิน สิเกา2086 อาํเภอสิเกา 5-3-46132 233 1,9004824II

บ่อหิน สิเกา2087 อาํเภอสิเกา 6-0-26132 234 1,6004824II
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        ราคาประเมิน
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                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2088 อาํเภอสิเกา 12-2-26132 235 4904824II

บ่อหิน สิเกา2107 อาํเภอสิเกา 15-2-1147 175 1004824II

บ่อหิน สิเกา2108 อาํเภอสิเกา 0-2-4147 176 1004824II

บ่อหิน สิเกา2109 อาํเภอสิเกา 0-3-40147 177 1004824II

บ่อหิน สิเกา2110 อาํเภอสิเกา 0-1-27147 178 1504824II

บ่อหิน สิเกา2112 อาํเภอสิเกา 0-0-38117 190 3504824II

บ่อหิน สิเกา2113 อาํเภอสิเกา 0-2-0117 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2114 อาํเภอสิเกา 0-1-51117 192 1004824II

บ่อหิน สิเกา2120 อาํเภอสิเกา 0-1-60145 237 3504824II

บ่อหิน สิเกา2122 อาํเภอสิเกา 2-1-7145 238 3104824II

บ่อหิน สิเกา2127 อาํเภอสิเกา 4-3-47117 197 1304824II

บ่อหิน สิเกา2131 อาํเภอสิเกา 0-0-68147 180 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2132 อาํเภอสิเกา 0-0-8147 181 1304824II

บ่อหิน สิเกา2142 อาํเภอสิเกา 0-2-36134 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา2143 อาํเภอสิเกา 0-2-44134 9 1504824II

บ่อหิน สิเกา2144 อาํเภอสิเกา 0-2-38134 10 1504824II

บ่อหิน สิเกา2145 อาํเภอสิเกา 0-2-24134 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา2146 อาํเภอสิเกา 0-2-12134 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา2147 อาํเภอสิเกา 0-3-75134 13 1004824II

บ่อหิน สิเกา2148 อาํเภอสิเกา 1-1-91134 14 1004824II
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2151 อาํเภอสิเกา 0-3-15147 182 1304824II

บ่อหิน สิเกา2152 อาํเภอสิเกา 0-2-85147 183 1304824II

บ่อหิน สิเกา2153 อาํเภอสิเกา 0-1-33147 184 1304824II

บ่อหิน สิเกา2154 อาํเภอสิเกา 0-0-9147 185 1304824II

บ่อหิน สิเกา2155 อาํเภอสิเกา 0-0-64147 186 1304824II

บ่อหิน สิเกา2156 อาํเภอสิเกา 0-2-72147 187 1304824II

บ่อหิน สิเกา2157 อาํเภอสิเกา 0-3-23147 188 4604824II

บ่อหิน สิเกา2158 อาํเภอสิเกา 1-3-98116 189 1004824II

บ่อหิน สิเกา2179 อาํเภอสิเกา 10-0-20117 198 1004824II

บ่อหิน สิเกา2181 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 189 1004824II

บ่อหิน สิเกา2182 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 190 1004824II

บ่อหิน สิเกา2183 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2193 อาํเภอสิเกา 1-0-48145 247 3104824II

บ่อหิน สิเกา2197 อาํเภอสิเกา 2-3-20145 250 1004824II

บ่อหิน สิเกา2199 อาํเภอสิเกา 7-2-10119 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา2200 อาํเภอสิเกา 7-3-60119 49 1004824II

บ่อหิน สิเกา2207 อาํเภอสิเกา 4-0-20145 252 1004824II

บ่อหิน สิเกา2208 อาํเภอสิเกา 3-3-53145 253 1004824II

บ่อหิน สิเกา2211 อาํเภอสิเกา 0-0-86131 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2223 อาํเภอสิเกา 6-1-96135 129 2604824II
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จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2226 อาํเภอสิเกา 0-0-35147 192 1504824II

บ่อหิน สิเกา2232 อาํเภอสิเกา 1-1-20145 254 1004824II

บ่อหิน สิเกา2255 อาํเภอสิเกา 14-1-0133 89 8204824II

บ่อหิน สิเกา2256 อาํเภอสิเกา 6-1-92131 199 1304824II

บ่อหิน สิเกา2257 อาํเภอสิเกา 11-2-0131 200 1004824II

บ่อหิน สิเกา2258 อาํเภอสิเกา 0-0-45131 201 1004824II

บ่อหิน สิเกา2259 อาํเภอสิเกา 0-0-45131 202 1004824II

บ่อหิน สิเกา2260 อาํเภอสิเกา 0-2-0131 203 1004824II

บ่อหิน สิเกา2261 อาํเภอสิเกา 0-0-37131 204 1004824II

บ่อหิน สิเกา2272 อาํเภอสิเกา 3-0-0145 257 1004824II

บ่อหิน สิเกา2278 อาํเภอสิเกา 2-0-6145 258 1304824II

บ่อหิน สิเกา2282 อาํเภอสิเกา 1-1-10149 28 2604824II

บ่อหิน สิเกา2284 อาํเภอสิเกา 3-1-81149 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา2285 อาํเภอสิเกา 4-1-77149 31 1604824II

บ่อหิน สิเกา2286 อาํเภอสิเกา 0-1-36149 32 2604824II

บ่อหิน สิเกา2298 อาํเภอสิเกา 8-2-75117 212 2604824II

บ่อหิน สิเกา2313 อาํเภอสิเกา 0-0-90131 207 1004824II

บ่อหิน สิเกา2314 อาํเภอสิเกา 3-1-22131 208 1304824II

บ่อหิน สิเกา2315 อาํเภอสิเกา 0-0-48131 209 1504824II

บ่อหิน สิเกา2316 อาํเภอสิเกา 0-0-59129 35 3504824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

27องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2317 อาํเภอสิเกา 0-0-22129 36 3504824II

บ่อหิน สิเกา2318 อาํเภอสิเกา 0-0-21129 37 3504824II

บ่อหิน สิเกา2319 อาํเภอสิเกา 0-0-85129 38 3504824II

บ่อหิน สิเกา2320 อาํเภอสิเกา 0-0-44129 39 3504824II

บ่อหิน สิเกา2321 อาํเภอสิเกา 0-2-14129 40 3504824II

บ่อหิน สิเกา2322 อาํเภอสิเกา 0-1-79129 41 3504824II

บ่อหิน สิเกา2323 อาํเภอสิเกา 1-2-71129 42 1004824II

บ่อหิน สิเกา2324 อาํเภอสิเกา 7-3-48129 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา2325 อาํเภอสิเกา 6-3-69129 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา2332 อาํเภอสิเกา 15-3-83118 136 1004824II

บ่อหิน สิเกา2333 อาํเภอสิเกา 5-0-50118 137 1004824II

บ่อหิน สิเกา2334 อาํเภอสิเกา 16-3-61118 138 1004824II

บ่อหิน สิเกา2339 อาํเภอสิเกา 2-1-46130 88 1004824II

บ่อหิน สิเกา2340 อาํเภอสิเกา 0-1-10130 89 1004824II

บ่อหิน สิเกา2341 อาํเภอสิเกา 0-0-98130 90 1004824II

บ่อหิน สิเกา2342 อาํเภอสิเกา 0-0-90130 91 1004824II

บ่อหิน สิเกา2343 อาํเภอสิเกา 0-0-67130 92 1004824II

บ่อหิน สิเกา2351 อาํเภอสิเกา 1-0-41149 34 2604824II

บ่อหิน สิเกา2352 อาํเภอสิเกา 4-3-77149 35 1604824II

บ่อหิน สิเกา2353 อาํเภอสิเกา 0-1-72149 36 2604824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

28องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2354 อาํเภอสิเกา 0-2-81149 37 3004824II

บ่อหิน สิเกา2355 อาํเภอสิเกา 0-2-85149 38 1004824II

บ่อหิน สิเกา2358 อาํเภอสิเกา 8-1-75147 207 1304824II

บ่อหิน สิเกา2359 อาํเภอสิเกา 1-0-84145 260 1304824II

บ่อหิน สิเกา2360 อาํเภอสิเกา 1-0-39145 261 1304824II

บ่อหิน สิเกา2361 อาํเภอสิเกา 1-0-6145 262 1304824II

บ่อหิน สิเกา2362 อาํเภอสิเกา 1-0-9145 263 1304824II

บ่อหิน สิเกา2363 อาํเภอสิเกา 0-3-84145 264 1304824II

บ่อหิน สิเกา2364 อาํเภอสิเกา 2-1-65131 210 1304824II

บ่อหิน สิเกา2365 อาํเภอสิเกา 2-2-41131 211 1004824II

บ่อหิน สิเกา2366 อาํเภอสิเกา 0-0-65131 212 1004824II

บ่อหิน สิเกา2367 อาํเภอสิเกา 0-1-1131 213 1004824II

บ่อหิน สิเกา2368 อาํเภอสิเกา 1-0-42131 214 1004824II

บ่อหิน สิเกา2369 อาํเภอสิเกา 0-1-15131 215 1004824II

บ่อหิน สิเกา2370 อาํเภอสิเกา 0-1-5131 216 1004824II

บ่อหิน สิเกา2371 อาํเภอสิเกา 3-2-59131 217 1004824II

บ่อหิน สิเกา2372 อาํเภอสิเกา 2-1-47131 218 1004824II

บ่อหิน สิเกา2374 อาํเภอสิเกา 0-2-48130 94 1304824II

บ่อหิน สิเกา2375 อาํเภอสิเกา 0-3-25130 95 1004824II

บ่อหิน สิเกา2376 อาํเภอสิเกา 0-3-23131 219 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

29องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2377 อาํเภอสิเกา 0-1-19131 220 1304824II

บ่อหิน สิเกา2378 เขาเจ็ดยอด 0-2-25131 221 1304824II

บ่อหิน สิเกา2379 อาํเภอสิเกา 0-3-7131 222 1304824II

บ่อหิน สิเกา2380 อาํเภอสิเกา 0-2-48131 223 1304824II

บ่อหิน สิเกา2381 อาํเภอสิเเกา 1-1-18135 135 1904824II

บ่อหิน สิเกา2414 อาํเภอสิเกา 0-0-98133 97 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

30องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

นาเมืองเพชร สิเกา309 อาํเภอสิเกา 8-1-36131 60 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

31องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

เขาไมแ้กว้ สิเกา100 อาํเภอสิเกา 4-1-20102 37 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา113 อาํเภอสิเกา 6-0-6102 52 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา115 อาํเภอสิเกา 1-3-16102 55 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา118 อาํเภอสิเกา 1-3-26102 60 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา120 อาํเภอสิเกา 0-2-93102 63 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา122 อาํเภอสิเกา 1-2-33102 65 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา123 อาํเภอสิเกา 6-3-39102 66 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา124 อาํเภอสิเกา 9-2-46102 67 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา125 อาํเภอสิเกา 4-3-4102 68 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา131 อาํเภอสิเกา 11-0-60102 77 1304824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา132 อาํเภอสิเกา 2-2-89102 78 1304824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา135 อาํเภอสิเกา 3-0-86102 81 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา142 อาํเภอสิเกา 15-2-60102 90 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา270 อาํเภอสิเกา 10-0-30103 25 1,3004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา445 อาํเภอสิเกา 11-1-90103 23 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา551 อาํเภอสิเกา 1-1-90103 79 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา622 อาํเภอสิเกา 0-3-20102 8 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา651 อาํเภอสิเกา 2-1-20102 193 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา778 อาํเภอสิเกา 2-0-6102 210 1804824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา942 อาํเภอสิเกา 1-3-39102 236 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

32องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

เขาไมแ้กว้ สิเกา943 อาํเภอสิเกา 2-0-3102 237 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา949 อาํเภอสิเกา 2-1-72102 238 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

33องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

กะลาเส สิเกา1224 บา้นควนกนุ 30-0-0132 35 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

ไมฝ้าด สิเกา1013 อาํเภอสิเกา 15-0-0149 8 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1 อาํเภอสิเกา 2-2-53145 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา2 อาํเภอสิเกา 1-1-6145 28 1004824II

บ่อหิน สิเกา3 อาํเภอสิเกา 3-1-31145 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา4 อาํเภอสิเกา 4-2-20145 22 1304824II

บ่อหิน สิเกา5 อาํเภอสิเกา 3-1-85145 18 1004824II

บ่อหิน สิเกา6 อาํเภอสิเกา 7-2-70145 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา7 อาํเภอสิเกา 1-2-30145 7 1004824II

บ่อหิน สิเกา8 อาํเภอสิเกา 2-0-16145 6 1304824II

บ่อหิน สิเกา9 อาํเภอสิเกา 1-2-33145 4 1004824II

บ่อหิน สิเกา10 อาํเภอสิเกา 1-3-18145 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา17 อาํเภอสิเกา 1-2-6116 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา18 อาํเภอสิเกา 4-0-66116 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา21 อาํเภอสิเกา 3-0-16116 32 1304824II

บ่อหิน สิเกา22 อาํเภอสิเกา 1-0-93116 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา23 อาํเภอสิเกา 1-0-53116 4 2604824II

บ่อหิน สิเกา25 อาํเภอสิเกา 3-2-33116 7 3104824II

บ่อหิน สิเกา41 อาํเภอสิเกา 1-1-56145 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา42 อาํเภอสิเกา 8-3-0145 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา45 อาํเภอสิเกา 1-1-70145 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา46 อาํเภอสิเกา 1-1-41145 35 1004824II
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หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา49 อาํเภอสิเกา 1-1-61145 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา51 อาํเภอสิเกา 4-3-60145 34 1004824II

บ่อหิน สิเกา53 อาํเภอสิเกา 2-1-27131 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา55 อาํเภอสิเกา 6-2-30131 12 1304824II

บ่อหิน สิเกา58 อาํเภอสิเกา 6-2-20131 15 1004824II

บ่อหิน สิเกา62 อาํเภอสิเกา 8-1-89116 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา66 อาํเภอสิเกา 2-2-43116 39 1304824II

บ่อหิน สิเกา68 อาํเภอสิเกา 1-0-33116 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา71 อาํเภอสิเกา 2-1-56145 42 1304824II

บ่อหิน สิเกา72 อาํเภอสิเกา 1-2-43145 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา82 อาํเภอสิเกา 5-2-70116 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา86 อาํเภอสิเกา 1-1-60116 49 1304824II

บ่อหิน สิเกา89 อาํเภอสิเกา 3-1-63116 52 3104824II

บ่อหิน สิเกา91 อาํเภอสิเกา 1-3-60116 60 1504824II

บ่อหิน สิเกา98 อาํเภอสิเกา 4-1-46116 14 1304824II

บ่อหิน สิเกา99 อาํเภอสิเกา 2-0-10116 89 1004824II

บ่อหิน สิเกา100 อาํเภอสิเกา 7-0-10117 31 8104824II

บ่อหิน สิเกา102 อาํเภอสิเกา 2-3-53117 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา104 อาํเภอสิเกา 9-3-0117 45 1304824II

บ่อหิน สิเกา106 อาํเภอสิเกา 14-3-0117 52 1004824II
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จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา107 อาํเภอสิเกา 4-2-60117 53 1004824II

บ่อหิน สิเกา108 อาํเภอสิเกา 12-3-16117 64 1004824II

บ่อหิน สิเกา109 อาํเภอสิเกา 5-1-50117 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา110 อาํเภอสิเกา 16-3-66117 68 1004824II

บ่อหิน สิเกา111 อาํเภอสิเกา 2-3-50117 69 1304824II

บ่อหิน สิเกา112 อาํเภอสิเกา 4-3-66131 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา115 อาํเภอสิเกา 2-3-20131 4 1004824II

บ่อหิน สิเกา116 อาํเภอสิเกา 3-0-60131 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา117 อาํเภอสิเกา 14-0-10131 35 1304824II

บ่อหิน สิเกา118 อาํเภอสิเกา 9-0-60131 31 1004824II

บ่อหิน สิเกา120 อาํเภอสิเกา 13-3-70131 9 1004824II

บ่อหิน สิเกา125 อาํเภอสิเกา 14-0-3132 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา126 อาํเภอสิเกา 0-0-83132 16 9604824II

บ่อหิน สิเกา128 อาํเภอสิเกา 8-2-0132 21 1004824II

บ่อหิน สิเกา131 อาํเภอสิเกา 8-2-33132 30 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา132 อาํเภอสิเกา 4-2-20116 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา139 อาํเภอสิเกา 3-1-0117 18 1004824II

บ่อหิน สิเกา144 อาํเภอสิเกา 20-1-3117 32 6204824II

บ่อหิน สิเกา150 อาํเภอสิเกา 8-2-20117 54 1304824II

บ่อหิน สิเกา156 อาํเภอสิเกา 12-3-94131 17 1004824II
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา160 อาํเภอสิเกา 25-1-60131 33 1004824II

บ่อหิน สิเกา163 อาํเภอสิเกา 5-0-53131 67 1004824II

บ่อหิน สิเกา164 อาํเภอสิเกา 6-3-12131 68 1304824II

บ่อหิน สิเกา170 อาํเภอสิเกา 0-2-14132 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา176 อาํเภอสิเกา 4-1-1145 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา179 อาํเภอสิเกา 9-3-86116 68 1304824II

บ่อหิน สิเกา180 อาํเภอสิเกา 2-1-90116 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา186 อาํเภอสิเกา 8-1-46132 19 1304824II

บ่อหิน สิเกา187 อาํเภอสิเกา 6-1-60132 20 1,1504824II

บ่อหิน สิเกา197 อาํเภอสิเกา 14-1-8132 40 1304824II

บ่อหิน สิเกา199 อาํเภอสิเกา 1-3-26132 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา200 อาํเภอสิเกา 7-0-87133 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา205 อาํเภอสิเกา 6-1-26132 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา206 อาํเภอสิเกา 23-3-33132 51 4304824II

บ่อหิน สิเกา209 อาํเภอสิเกา 2-0-33116 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา213 อาํเภอสิเกา 2-2-10116 91 1004824II

บ่อหิน สิเกา221 อาํเภอสิเกา 1-0-50145 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา222 อาํเภอสิเกา 3-0-20145 67 1004824II

บ่อหิน สิเกา225 อาํเภอสิเกา 4-1-60145 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา230 อาํเภอสิเกา 4-0-65145 61 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

6องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา236 อาํเภอสิเกา 9-3-1117 56 1304824II

บ่อหิน สิเกา239 อาํเภอสิเกา 8-1-0117 60 1004824II

บ่อหิน สิเกา240 อาํเภอสิเกา 7-0-63117 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา241 อาํเภอสิเกา 9-1-60117 71 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา243 อาํเภอสิเกา 3-3-81117 75 1304824II

บ่อหิน สิเกา248 อาํเภอสิเกา 13-3-16117 101 1304824II

บ่อหิน สิเกา250 อาํเภอสิเกา 9-0-50117 105 1304824II

บ่อหิน สิเกา251 อาํเภอสิเกา 1-3-0117 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา253 อาํเภอสิเกา 14-0-66132 45 1,1504824II

บ่อหิน สิเกา255 อาํเภอสิเกา 3-0-30132 54 8104824II

บ่อหิน สิเกา258 อาํเภอสิเกา 27-3-40132 57 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา261 อาํเภอสิเกา 14-0-38132 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา266 อาํเภอสิเกา 1-2-43117 94 1004824II

บ่อหิน สิเกา267 อาํเภอสิเกา 7-0-23117 95 1004824II

บ่อหิน สิเกา269 อาํเภอสิเกา 0-3-40116 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา272 อาํเภอสิเกา 4-0-60116 70 1004824II

บ่อหิน สิเกา274 อาํเภอสิเกา 1-3-40116 103 3104824II

บ่อหิน สิเกา275 อาํเภอสิเกา 4-0-40116 107 1004824II

บ่อหิน สิเกา276 อาํเภอสิเกา 2-1-40116 112 1004824II

บ่อหิน สิเกา277 อาํเภอสิเกา 2-1-30116 113 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

7องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา279 อาํเภอสิเกา 4-2-10116 125 1004824II

บ่อหิน สิเกา282 อาํเภอสิเกา 3-3-63116 129 1004824II

บ่อหิน สิเกา284 อาํเภอสิเกา 3-0-76116 131 1004824II

บ่อหิน สิเกา285 อาํเภอสิเกา 5-1-10116 132 1004824II

บ่อหิน สิเกา286 อาํเภอสิเกา 1-2-53116 133 1004824II

บ่อหิน สิเกา287 อาํเภอสิเกา 1-2-43116 135 1004824II

บ่อหิน สิเกา290 อาํเภอสิเกา 2-1-23116 140 1004824II

บ่อหิน สิเกา291 อาํเภอสิเกา 10-0-40116 141 1004824II

บ่อหิน สิเกา292 อาํเภอสิเกา 4-1-66116 142 1004824II

บ่อหิน สิเกา294 อาํเภอสิเกา 2-0-20117 92 1304824II

บ่อหิน สิเกา295 อาํเภอสิเกา 2-2-10117 93 1004824II

บ่อหิน สิเกา299 อาํเภอสิเกา 1-3-40117 114 1004824II

บ่อหิน สิเกา302 อาํเภอสิเกา 4-0-70117 125 1004824II

บ่อหิน สิเกา306 อาํเภอสิเกา 2-3-6117 151 1004824II

บ่อหิน สิเกา309 อาํเภอสิเกา 5-2-6117 124 1004824II

บ่อหิน สิเกา315 อาํเภอสิเกา 3-1-26131 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา317 อาํเภอสิเกา 6-1-0131 95 1304824II

บ่อหิน สิเกา331 อาํเภอสิเกา 0-2-73132 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา336 อาํเภอสิเกา 3-1-10132 65 1004824II

บ่อหิน สิเกา337 อาํเภอสิเกา 11-3-66145 41 1004824II
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จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา338 อาํเภอสิเกา 4-2-50145 58 1004824II

บ่อหิน สิเกา342 อาํเภอสิเกา 6-1-80145 77 1004824II

บ่อหิน สิเกา343 อาํเภอสิเกา 5-1-50145 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา345 อาํเภอสิเกา 3-3-64145 83 2604824II

บ่อหิน สิเกา349 อาํเภอสิเกา 6-2-63145 96 1304824II

บ่อหิน สิเกา357 อาํเภอสิเกา 4-3-55145 120 1304824II

บ่อหิน สิเกา365 อาํเภอสิเกา 8-0-40116 115 1004824II

บ่อหิน สิเกา366 อาํเภอสิเกา 4-2-60116 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา367 อาํเภอสิเกา 2-1-36116 134 1004824II

บ่อหิน สิเกา368 อาํเภอสิเกา 1-3-60116 139 1004824II

บ่อหิน สิเกา370 อาํเภอสิเกา 6-2-10116 63 1004824II

บ่อหิน สิเกา373 อาํเภอสิเกา 4-3-50116 100 2604824II

บ่อหิน สิเกา374 อาํเภอสิเกา 1-3-90116 109 2004824II

บ่อหิน สิเกา376 อาํเภอสิเกา 3-1-40116 138 1004824II

บ่อหิน สิเกา377 อาํเภอสิเกา 0-3-40116 145 1304824II

บ่อหิน สิเกา378 อาํเภอสิเกา 8-1-10116 93 3104824II

บ่อหิน สิเกา380 อาํเภอสิเกา 23-3-40116 116 1004824II

บ่อหิน สิเกา381 อาํเภอสิเกา 6-0-0117 59 1004824II

บ่อหิน สิเกา389 อาํเภอสิเกา 3-0-63117 34 1304824II

บ่อหิน สิเกา396 อาํเภอสิเกา 7-0-40117 100 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

9องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน หน้า
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา399 อาํเภอสิเกา 2-1-23117 116 1004824II

บ่อหิน สิเกา400 อาํเภอสิเกา 2-0-10117 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา401 อาํเภอสิเกา 2-1-73117 144 1004824II

บ่อหิน สิเกา402 อาํเภอสิเกา 0-2-60117 145 1004824II

บ่อหิน สิเกา403 อาํเภอสิเกา 3-0-50117 146 1004824II

บ่อหิน สิเกา404 อาํเภอสิเกา 3-2-86117 147 3104824II

บ่อหิน สิเกา406 อาํเภอสิเกา 2-2-50131 47 1304824II

บ่อหิน สิเกา418 อาํเภอสิเกา 31-3-17133 15 1304824II

บ่อหิน สิเกา419 อภเภอสิเกา 26-3-30133 16 1004824II

บ่อหิน สิเกา420 อาํเภอสิเกา 15-0-20133 17 1304824II

บ่อหิน สิเกา421 อาํเภอสิเกา 32-2-30133 18 1304824II

บ่อหิน สิเกา422 อาํเภอสิเกา 23-2-30133 19 1304824II

บ่อหิน สิเกา423 อาํเภอสิเกา 9-0-6133 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา425 อาํเภอสิเกา 14-2-85133 27 1004824II

บ่อหิน สิเกา427 อาํเภอสิเกา 3-1-60133 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา428 อาํเภอสิเกา 3-1-10133 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา429 อาํเภอสิเกา 13-2-40133 31 1304824II

บ่อหิน สิเกา430 อาํเภอสิเกา 8-1-10133 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา431 อาํเภอสิเกา 12-0-63133 33 1304824II

บ่อหิน สิเกา432 อาํเภอสิเกา 4-0-40133 34 1304824II
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา433 อาํเภอสิเกา 3-0-50133 35 1004824II

บ่อหิน สิเกา434 อาํเภอสิเกา 9-3-40133 36 1304824II

บ่อหิน สิเกา435 อาํเภอสิเกา 12-1-10133 37 1004824II

บ่อหิน สิเกา436 อาํเภอสิเกา 25-2-46133 39 1004824II

บ่อหิน สิเกา437 อาํเภอสิเกา 15-2-43133 40 1004824II

บ่อหิน สิเกา447 อาํเภอสิเกา 3-3-20145 110 1304824II

บ่อหิน สิเกา451 อาํเภอสิเกา 5-2-44145 125 1304824II

บ่อหิน สิเกา452 อาํเภอสิเกา 6-3-86145 132 1304824II

บ่อหิน สิเกา456 อาํเภอสิเกา 1-3-50145 147 1504824II

บ่อหิน สิเกา464 อาํเภอสิเกา 4-2-73117 91 3104824II

บ่อหิน สิเกา465 อาํเภอสิเกา 1-1-60117 96 1004824II

บ่อหิน สิเกา469 อาํเภอสิเกา 4-1-90117 128 1004824II

บ่อหิน สิเกา470 อาํเภอสิเกา 7-2-60117 131 1004824II

บ่อหิน สิเกา473 อาํเภอสิเกา 9-2-73117 141 1904824II

บ่อหิน สิเกา475 อาํเภอสิเกา 3-0-40117 150 1004824II

บ่อหิน สิเกา477 อาํเภอสิเกา 1-2-60145 38 1004824II

บ่อหิน สิเกา478 อาํเภอสิเกา 6-3-8131 41 1004824II

บ่อหิน สิเกา481 อาํเภอสิเกา 8-0-30145 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา486 อาํเภอสิเกา 8-3-38145 93 1304824II

บ่อหิน สิเกา487 อาํเภอสิเกา 4-3-80145 97 1004824II
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 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา496 อาํเภอสิเกา 2-0-73145 129 1504824II

บ่อหิน สิเกา504 อาํเภอสิเกา 0-3-60145 157 3504824II

บ่อหิน สิเกา509 อาํเภอสิเกา 2-0-73131 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา510 อาํเภอสิเกา 2-0-40131 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา511 อาํเภอสิเกา 4-0-50131 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา512 อาํเภอสิเกา 4-3-40131 55 1004824II

บ่อหิน สิเกา519 อาํเภอสิเกา 9-1-80131 103 1004824II

บ่อหิน สิเกา525 อาํเภอสิเกา 7-1-50131 135 1004824II

บ่อหิน สิเกา530 อาํเภอสิเกา 27-2-56131 59 1004824II

บ่อหิน สิเกา532 อาํเภอสิเกา 10-1-66131 70 1304824II

บ่อหิน สิเกา536 อาํเภอสิเกา 13-0-10131 106 1304824II

บ่อหิน สิเกา543 อาํเภอสิเกา 4-0-30131 148 1304824II

บ่อหิน สิเกา544 อาํเภอสิเกา 7-3-10116 76 1504824II

บ่อหิน สิเกา545 อาํเภอสิเกา 1-1-0116 77 604824II

บ่อหิน สิเกา546 อาํเภอสิเกา 1-1-10116 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา547 อาํเภอสิเกา 4-0-33116 81 1004824II

บ่อหิน สิเกา550 อาํเภอสิเกา 2-2-8116 85 1004824II

บ่อหิน สิเกา552 อาํเภอสิเกา 7-0-50116 87 1004824II

บ่อหิน สิเกา553 อาํเภอสิเกา 3-0-10116 121 1004824II

บ่อหิน สิเกา557 อาํเภอสิเกา 1-1-10116 143 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์
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 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                

                   อาํเภอ
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   เนือ้ที่

( ไร่-งาน-ตร.วา )

        ราคาประเมิน

( บาท ต่อ ตร.วา )

                                                  

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

                                      

                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา560 อาํเภอสิเกา 1-3-40116 147 1004824II

บ่อหิน สิเกา561 อาํเภอสิเกา 1-2-10116 148 1004824II

บ่อหิน สิเกา565 อาํเภอสิเกา 1-2-30116 154 1004824II

บ่อหิน สิเกา567 อาํเภอสิเกา 3-1-16116 157 1504824II

บ่อหิน สิเกา568 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 162 1004824II

บ่อหิน สิเกา570 อาํเภอสิเกา 4-0-10116 164 1004824II

บ่อหิน สิเกา571 อาํเภอสิเกา 6-2-10116 165 1004824II

บ่อหิน สิเกา572 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 166 1004824II

บ่อหิน สิเกา574 อาํเภอสิเกา 3-1-10116 168 1004824II

บ่อหิน สิเกา575 อาํเภอสิเกา 4-2-0116 169 1004824II

บ่อหิน สิเกา578 อาํเภอสิเกา 22-3-53117 50 1304824II

บ่อหิน สิเกา584 อาํเภอสิเกา 5-3-11117 133 1004824II

บ่อหิน สิเกา587 อาํเภอสิเกา 5-1-20133 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา591 อาํเภอควนกนุ 6-0-30133 26 1004824II

บ่อหิน สิเกา603 อาํเภอสิเกา 19-1-40135 13 1404824II

บ่อหิน สิเกา608 อาํเภอสิเกา 23-1-10135 38 1604824II

บ่อหิน สิเกา609 อาํเภอสิเกา 0-2-7135 39 2604824II

บ่อหิน สิเกา614 อาํเภอสิเกา 5-1-32146 44 1704824II

บ่อหิน สิเกา615 อาํเภอสิเกา 4-0-68147 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา616 อาํเภอสิเกา 9-3-72147 2 7004824II
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แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา618 อาํเภอสิเกา 5-2-50147 4 1304824II

บ่อหิน สิเกา621 อาํเภอสิเกา 1-2-11147 9 1304824II

บ่อหิน สิเกา623 อาํเภอสิเกา 13-0-83147 11 5304824II

บ่อหิน สิเกา624 อาํเภอสิเกา 0-2-84147 12 1304824II

บ่อหิน สิเกา625 อาํเภอสิเกา 29-3-30147 13 1304824II

บ่อหิน สิเกา626 อาํเภอสิเกา 8-1-75147 14 1304824II

บ่อหิน สิเกา628 อาํเภอสิเกา 12-2-8147 27 1004824II

บ่อหิน สิเกา632 อาํเภอสิเกา 8-2-3116 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา634 อาํเภอสิเกา 2-1-50116 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา636 อาํเภอสิเกา 2-2-0116 155 1804824II

บ่อหิน สิเกา639 อาํเภอสิเกา 4-3-10117 115 1304824II

บ่อหิน สิเกา640 อาํเภอสิเกา 7-3-50117 137 3104824II

บ่อหิน สิเกา641 อาํเภอสิเกา 2-3-50117 153 1004824II

บ่อหิน สิเกา643 อาํเภอสิเกา 2-0-0131 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา650 อาํเภอสิเกา 1-1-40131 126 1004824II

บ่อหิน สิเกา666 อาํเภอสิเกา 15-2-0135 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา667 อาํเภอสิเกา 6-0-40135 45 1904824II

บ่อหิน สิเกา668 อาํเภอสิเกา 3-1-88135 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา672 อาํเภอสิเกา 10-2-30135 52 1004824II

บ่อหิน สิเกา673 อาํเภอสิเกา 1-2-62135 53 2604824II
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จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา674 อาํเภอสิเกา 6-3-53135 55 2304824II

บ่อหิน สิเกา675 อาํเภอสิเกา 12-2-46135 56 1004824II

บ่อหิน สิเกา676 อาํเภอสิเกา 5-3-50135 59 2304824II

บ่อหิน สิเกา677 อาํเภอสิเกา 17-3-30135 61 1004824II

บ่อหิน สิเกา678 อาํเภอสิเกา 2-0-40135 63 1004824II

บ่อหิน สิเกา679 อาํเภอสิเกา 11-1-85135 65 1604824II

บ่อหิน สิเกา681 อาํเภอสิเกา 2-2-40135 68 1004824II

บ่อหิน สิเกา683 อาํเภอสิเกา 8-2-40135 72 2304824II

บ่อหิน สิเกา705 อาํเภอสิเกา 20-0-88146 33 7004824II

บ่อหิน สิเกา738 อาํเภอสิเกา 1-1-22147 16 1704824II

บ่อหิน สิเกา741 อาํเภอสิเกา 17-0-27147 22 1504824II

บ่อหิน สิเกา745 อาํเภอสิเกา 3-0-86147 32 1004824II

บ่อหิน สิเกา747 อาํเภอสิเกา 1-3-97147 34 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา751 อาํเภอสิเกา 4-1-30147 39 1304824II

บ่อหิน สิเกา752 อาํเภอสิเกา 16-2-70147 41 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา761 อาํเภอสิเกา 2-2-40116 122 1004824II

บ่อหิน สิเกา762 อาํเภอสิเกา 1-0-29130 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา764 อาํเภอสิเกา 3-0-6130 3 1504824II

บ่อหิน สิเกา767 อาํเภอสิเกา 2-1-43130 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา768 อาํเภอสิเกา 3-0-50130 7 1004824II
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15องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา769 อาํเภอสิเกา 4-2-30130 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา771 อาํเภอสิเกา 6-3-68130 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา773 อาํเภอสิเกา 3-2-60130 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา776 อาํเภอสิเกา 7-2-34130 16 1504824II

บ่อหิน สิเกา782 อาํเภอสิเกา 7-1-60130 24 1004824II

บ่อหิน สิเกา783 อาํเภอสิเกา 0-2-30130 25 1004824II

บ่อหิน สิเกา784 อาํเภอสิเกา 2-3-50130 26 1304824II

บ่อหิน สิเกา785 อาํเภอสิเกา 4-1-10130 27 1304824II

บ่อหิน สิเกา787 อาํเภอสิเกา 3-0-50130 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา792 อาํเภอสิเกา 4-3-16130 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา794 อาํเภอสิเกา 7-1-30130 39 1004824II

บ่อหิน สิเกา796 อาํเภอสิเกา 1-2-50130 41 1504824II

บ่อหิน สิเกา797 อาํเภอสิเกา 12-2-10130 42 1504824II

บ่อหิน สิเกา798 อาํเภอสิเกา 2-2-10130 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา799 อาํเภอสิเกา 2-0-60130 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา800 อาํเภอสิเกา 3-1-20130 45 1004824II

บ่อหิน สิเกา801 อาํเภอสิเกา 3-2-50130 46 1004824II

บ่อหิน สิเกา802 อาํเภอสิเกา 1-3-30130 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา803 อาํเภอสิเกา 2-1-10130 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา804 อาํเภอสิเกา 2-3-55130 49 1504824II

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

16องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา805 อาํเภอสิเกา 5-3-30130 51 1004824II

บ่อหิน สิเกา806 อาํเภอสิเกา 0-2-30130 52 1304824II

บ่อหิน สิเกา808 อาํเภอสิเกา 7-3-25131 20 1304824II

บ่อหิน สิเกา814 อาํเภอสิเกา 4-0-50116 153 1004824II

บ่อหิน สิเกา816 อาํเภอสิเกา 24-2-50132 69 1004824II

บ่อหิน สิเกา844 อาํเภอสิเกา 4-2-60131 149 1004824II

บ่อหิน สิเกา848 อาํเภอสิเกา 16-3-87133 38 1304824II

บ่อหิน สิเกา850 อาํเภอสิเกา 8-1-0133 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา851 อาํเภอสิเกา 24-2-28132 22 1304824II

บ่อหิน สิเกา854 อาํเภอสิเกา 3-1-20135 60 3004824II

บ่อหิน สิเกา858 อาํเภอสิเกา 6-2-30130 33 1004824II

บ่อหิน สิเกา860 อาํเภอสิเกา 2-0-27130 50 1004824II

บ่อหิน สิเกา862 อาํเภอสิเกา 5-3-70116 79 1304824II

บ่อหิน สิเกา863 อาํเภอสิเกา 6-1-10116 88 1304824II

บ่อหิน สิเกา867 อาํเภอสิเกา 5-3-40117 152 2204824II

บ่อหิน สิเกา871 อาํเภอสิเกา 2-1-30135 62 1004824II

บ่อหิน สิเกา872 อาํเภอสิเกา 6-1-50135 66 1004824II

บ่อหิน สิเกา877 อาํเภอสิเกา 3-2-68131 71 1304824II

บ่อหิน สิเกา950 อาํเภอสิเกา 23-0-20118 15 1304824II

บ่อหิน สิเกา970 อาํเภอสิเกา 8-1-73118 35 1004824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

17องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา971 อาํเภอสิเกา 6-1-33118 36 1004824II

บ่อหิน สิเกา972 อาํเภอสิเกา 12-3-80118 37 1404824II

บ่อหิน สิเกา975 อาํเภอสิเกา 25-2-20118 40 1004824II

บ่อหิน สิเกา981 อาํเภอสิเกา 18-0-10118 46 1004824II

บ่อหิน สิเกา982 อาํเภอสิเกา 6-0-10118 47 1004824II

บ่อหิน สิเกา986 อาํเภอสิเกา 13-3-40118 51 1004824II

บ่อหิน สิเกา987 อาํเภอสิเกา 24-1-20118 52 1004824II

บ่อหิน สิเกา994 อาํเภอสิเกา 1-0-20118 60 1004824II

บ่อหิน สิเกา1008 อาํเภอสิเกา 29-3-98118 76 1304824II

บ่อหิน สิเกา1009 อาํเภอสิเกา 10-1-47132 94 1,4004824II

บ่อหิน สิเกา1010 อาํเภอสิเกา 3-0-17132 95 2,6504824II

บ่อหิน สิเกา1015 อาํเภอสิเกา 13-1-3132 100 1304824II

บ่อหิน สิเกา1024 อาํเภอสิเกา 12-0-7135 54 1004824II

บ่อหิน สิเกา1025 อาํเภอสิเกา 12-1-73135 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา1032 อาํเภอสิเกา 6-1-53135 81 1004824II

บ่อหิน สิเกา1033 อาํเภอสิเกา 18-1-93135 84 1004824II

บ่อหิน สิเกา1038 อาํเภอสิเกา 29-2-60135 92 1004824II

บ่อหิน สิเกา1039 อาํเภอสิเกา 6-3-93135 93 1004824II

บ่อหิน สิเกา1044 อาํเภอสิเกา 4-3-33135 98 1004824II

บ่อหิน สิเกา1050 อาํเภอสิเกา 1-1-87135 104 1004824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

18องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1051 อาํเภอสิเกา 2-1-13135 105 1004824II

บ่อหิน สิเกา1062 อาํเภอสิเกา 31-2-66136 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา1073 อาํเภอสิเกา 12-3-80133 53 1304824II

บ่อหิน สิเกา1076 อาํเภอสิเกา 28-0-83133 49 1004824II

บ่อหิน สิเกา1081 อาํเภอสิเกา 2-0-53119 5 1004824II

บ่อหิน สิเกา1082 อาํเภอสิเกา 2-2-80119 6 1004824II

บ่อหิน สิเกา1083 อาํเภอสิเกา 1-2-40119 7 1504824II

บ่อหิน สิเกา1084 อาํเภอสิเกา 2-0-33119 8 1304824II

บ่อหิน สิเกา1085 อาํเภอสิเกา 6-1-6119 9 1304824II

บ่อหิน สิเกา1086 อาํเภอสิเกา 1-1-10119 10 1004824II

บ่อหิน สิเกา1087 อาํเภอสิเกา 1-0-0119 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา1089 อาํเภอสิเกา 0-1-50119 13 1004824II

บ่อหิน สิเกา1096 อาํเภอสิเกา 11-3-70119 20 1004824II

บ่อหิน สิเกา1097 อาํเภอสิเกา 13-3-30119 21 1004824II

บ่อหิน สิเกา1099 อาํเภอสิเกา 24-2-20119 23 1304824II

บ่อหิน สิเกา1104 บา้นควนกนุ 2-0-6119 29 1004824II

บ่อหิน สิเกา1115 บา้นควนกนุ 17-2-80119 40 1304824II

บ่อหิน สิเกา1116 บา้นควนกนุ 3-1-0119 41 1004824II

บ่อหิน สิเกา1119 บา้นควนกนุ 38-1-86118 83 1004824II

บ่อหิน สิเกา1125 บา้นควนกนุ 5-1-33118 89 1304824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

19องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1126 บา้นควนกนุ 17-1-73118 90 1304824II

บ่อหิน สิเกา1156 อาํเภอสิเกา 6-1-13131 151 1304824II

บ่อหิน สิเกา1160 อาํเภอสิเกา 3-1-35145 31 1304824II

บ่อหิน สิเกา1196 อาํเภอสิเกา 97-3-31134 1 1304824II

บ่อหิน สิเกา1197 อาํเภอสิเกา 18-1-68134 2 1304824II

บ่อหิน สิเกา1198 อาํเภอสิเกา 23-1-52134 3 1304824II

บ่อหิน สิเกา1203 อาํเภอสิเกา 14-2-40133 57 1304824II

บ่อหิน สิเกา1289 อาํเภอสิเกา 2-0-1133 46 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา1301 อาํเภอสิเกา 7-2-0134 5 1304824II

บ่อหิน สิเกา1307 อาํเภอสิเกา 0-2-68134 6 1304824II

บ่อหิน สิเกา1315 อาํเภอสิเกา 30-3-86117 111 1304824II

บ่อหิน สิเกา1324 อาํเภอสิเกา 25-1-48147 56 1004824II

บ่อหิน สิเกา1353 อาํเภอสิเกา 3-3-76129 1 1004824II

บ่อหิน สิเกา1354 อาํเภอสิเกา 12-3-76129 2 1004824II

บ่อหิน สิเกา1362 อาํเภอสิเกา 5-2-0145 165 1004824II

บ่อหิน สิเกา1372 อาํเภอสิเกา 3-3-80144 1 3104824II

บ่อหิน สิเกา1387 อาํเภอสิเกา 9-0-70145 167 1004824II

บ่อหิน สิเกา1417 อาํเภอสิเกา 73-2-0101 2 1004824II

บ่อหิน สิเกา1418 อาํเภอสิเกา 6-0-80129 5 1304824II

บ่อหิน สิเกา1422 อาํเภอสิเกา 6-2-23129 6 1004824II
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1463 อาํเภอสิเกา 2-3-20118 99 1004824II

บ่อหิน สิเกา1492 อาํเภอสิเกา 4-0-58149 6 1604824II

บ่อหิน สิเกา1504 อาํเภอสิเกา 8-3-16133 63 1304824II

บ่อหิน สิเกา1509 อาํเภอสิเกา 6-0-70118 104 1004824II

บ่อหิน สิเกา1510 อาํเภอสิเกา 3-2-0135 110 1904824II

บ่อหิน สิเกา1525 อาํเภอสิเกา 4-2-80147 86 1004824II

บ่อหิน สิเกา1526 อาํเภอสิเกา 25-2-40147 87 1004824II

บ่อหิน สิเกา1530 อาํเภอสิเกา 4-0-20135 113 1004824II

บ่อหิน สิเกา1548 อาํเภอสิเกา 25-0-60132 145 1004824II

บ่อหิน สิเกา1558 อาํเภอสิเกา 2-2-64149 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา1559 อาํเภอสิเกา 0-0-47147 94 1004824II

บ่อหิน สิเกา1563 อาํเภอสิเกา 17-1-60135 117 1004824II

บ่อหิน สิเกา1564 อาํเภอสิเกา 0-1-21145 176 3104824II

บ่อหิน สิเกา1565 อาํเภอสิเกา 2-1-22145 177 1304824II

บ่อหิน สิเกา1566 อาํเภอสิเกา 1-3-27145 178 3104824II

บ่อหิน สิเกา1569 อาํเภอสิเกา 6-0-60131 157 1304824II

บ่อหิน สิเกา1571 อาํเภอสิเกา 2-1-8145 180 1004824II

บ่อหิน สิเกา1587 อาํเภอสิเกา 16-2-76117 174 1304824II

บ่อหิน สิเกา1595 อาํเภอสิเกา 3-0-0129 7 1304824II

บ่อหิน สิเกา1597 อาํเภอสิเกา 4-1-60116 174 1004824II
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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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1599 อาํเภอสิเกา 12-0-80117 175 1304824II

บ่อหิน สิเกา1602 อาํเภอสิเกา 1-0-16135 119 2604824II

บ่อหิน สิเกา1603 อาํเภอสิเกา 1-1-59129 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา1611 อาํเภอสิเกา 1-2-20116 175 1004824II

บ่อหิน สิเกา1615 อาํเภอสิเกา 2-1-20130 57 1004824II

บ่อหิน สิเกา1620 อาํเภอสิเกา 13-1-20135 120 1004824II

บ่อหิน สิเกา1621 อาํเภอสิเกา 8-0-72135 121 1904824II

บ่อหิน สิเกา1626 อาํเภอสิเกา 3-1-83145 196 1004824II

บ่อหิน สิเกา1628 อาํเภอสิเกา 8-2-0131 119 1304824II

บ่อหิน สิเกา1633 อาํเภอสิเกา 8-3-60103 97 1004824II

บ่อหิน สิเกา1634 อาํเภอสิเกา 7-2-30103 98 1304824II

บ่อหิน สิเกา1646 อาํเภอสิเกา 0-1-22130 64 3104824II

บ่อหิน สิเกา1653 อาํเภอสิเกา 4-3-54129 14 2604824II

บ่อหิน สิเกา1656 อาํเภอสิเกา 4-1-61145 200 1004824II

บ่อหิน สิเกา1658 อาํเภอสิเกา 3-3-55129 16 3104824II

บ่อหิน สิเกา1659 อาํเภอสิเกา 3-3-60129 17 3104824II

บ่อหิน สิเกา1660 อาํเภอสิเกา 0-2-17129 18 3104824II

บ่อหิน สิเกา1661 อาํเภอสิเกา 1-0-43129 19 3104824II

บ่อหิน สิเกา1662 อาํเภอสิเกา 1-0-6129 20 3104824II

บ่อหิน สิเกา1663 อาํเภอสิเกา 1-0-10129 21 1304824II

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

22องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1664 อาํเภอสิเกา 0-2-20129 22 1004824II

บ่อหิน สิเกา1665 อาํเภอสิเกา 0-2-15129 23 1004824II

บ่อหิน สิเกา1666 อาํเภอสิเกา 0-0-99129 24 1304824II

บ่อหิน สิเกา1667 อาํเภอสิเกา 1-1-47116 178 1804824II

บ่อหิน สิเกา1722 อาํเภอสิเกา 1-3-33145 160 1304824II

บ่อหิน สิเกา1727 อาํเภอสิเกา 5-1-23133 69 1304824II

บ่อหิน สิเกา1733 อาํเภอสิเกา 5-0-40119 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา1751 อาํเภอสิเกา 9-1-33147 118 1304824II

บ่อหิน สิเกา1767 อาํเภอสิเกา 14-2-13133 71 1004824II

บ่อหิน สิเกา1769 อาํเภอสิเกา 0-0-45147 122 1004824II

บ่อหิน สิเกา1781 อาํเภอสิเกา 0-2-20130 74 2004824II

บ่อหิน สิเกา1786 อาํเภอสิเกา 6-1-40147 123 1704824II

บ่อหิน สิเกา1787 อาํเภอสิเกา 12-0-76131 164 1304824II

บ่อหิน สิเกา1789 อาํเภอสิเกา 18-0-13133 73 1004824II

บ่อหิน สิเกา1803 อาํเภอสิเกา 0-0-66133 75 1004824II

บ่อหิน สิเกา1804 อาํเภอสิเกา 0-0-62133 76 1004824II

บ่อหิน สิเกา1811 อาํเภอสิเกา 1-0-63132 176 1304824II

บ่อหิน สิเกา1843 อาํเภอสิเกา 4-0-46145 219 1304824II

บ่อหิน สิเกา1915 อาํเภอสิเกา 0-2-77132 184 3,0004824II

บ่อหิน สิเกา1916 อาํเภอสิเกา 0-1-5146 423 1,5004824II

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

23องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา1950 อาํเภอสิเกา 19-1-6132 186 1004824II

บ่อหิน สิเกา1970 อาํเภอสิเกา 0-0-56133 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา1971 อาํเภอสิเกา 11-1-53132 195 2,2504824II

บ่อหิน สิเกา1973 อาํเภอสิเกา 0-1-66132 197 1004824II

บ่อหิน สิเกา2023 อาํเภอสิเกา 6-2-60132 216 1,3004824II

บ่อหิน สิเกา2030 อาํเภอสิเกา 1-2-6130 78 1004824II

บ่อหิน สิเกา2035 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 163 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2038 อาํเภอสิเกา 0-1-68147 164 1304824II

บ่อหิน สิเกา2039 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 165 1304824II

บ่อหิน สิเกา2040 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 166 1304824II

บ่อหิน สิเกา2041 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 167 1304824II

บ่อหิน สิเกา2042 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 168 1304824II

บ่อหิน สิเกา2043 อาํเภอสิเกา 0-1-23147 169 1304824II

บ่อหิน สิเกา2061 อาํเภอสิเกา 8-2-60131 178 1004824II

บ่อหิน สิเกา2062 อาํเภอสิเกา 0-2-46132 225 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2064 อาํเภอสิเกา 3-2-80145 232 2604824II

บ่อหิน สิเกา2079 อาํเภอสิเกา 0-3-10145 233 3504824II

บ่อหิน สิเกา2085 อาํเภอสิเกา 6-0-32132 232 2,6504824II

บ่อหิน สิเกา2086 อาํเภอสิเกา 5-3-46132 233 1,9004824II

บ่อหิน สิเกา2087 อาํเภอสิเกา 6-0-26132 234 1,6004824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

24องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2088 อาํเภอสิเกา 12-2-26132 235 4904824II

บ่อหิน สิเกา2107 อาํเภอสิเกา 15-2-1147 175 1004824II

บ่อหิน สิเกา2108 อาํเภอสิเกา 0-2-4147 176 1004824II

บ่อหิน สิเกา2109 อาํเภอสิเกา 0-3-40147 177 1004824II

บ่อหิน สิเกา2110 อาํเภอสิเกา 0-1-27147 178 1504824II

บ่อหิน สิเกา2112 อาํเภอสิเกา 0-0-38117 190 3504824II

บ่อหิน สิเกา2113 อาํเภอสิเกา 0-2-0117 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2114 อาํเภอสิเกา 0-1-51117 192 1004824II

บ่อหิน สิเกา2120 อาํเภอสิเกา 0-1-60145 237 3504824II

บ่อหิน สิเกา2122 อาํเภอสิเกา 2-1-7145 238 3104824II

บ่อหิน สิเกา2127 อาํเภอสิเกา 4-3-47117 197 1304824II

บ่อหิน สิเกา2131 อาํเภอสิเกา 0-0-68147 180 1,5004824II

บ่อหิน สิเกา2132 อาํเภอสิเกา 0-0-8147 181 1304824II

บ่อหิน สิเกา2142 อาํเภอสิเกา 0-2-36134 8 1004824II

บ่อหิน สิเกา2143 อาํเภอสิเกา 0-2-44134 9 1504824II

บ่อหิน สิเกา2144 อาํเภอสิเกา 0-2-38134 10 1504824II

บ่อหิน สิเกา2145 อาํเภอสิเกา 0-2-24134 11 1004824II

บ่อหิน สิเกา2146 อาํเภอสิเกา 0-2-12134 12 1004824II

บ่อหิน สิเกา2147 อาํเภอสิเกา 0-3-75134 13 1004824II

บ่อหิน สิเกา2148 อาํเภอสิเกา 1-1-91134 14 1004824II
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

25องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2151 อาํเภอสิเกา 0-3-15147 182 1304824II

บ่อหิน สิเกา2152 อาํเภอสิเกา 0-2-85147 183 1304824II

บ่อหิน สิเกา2153 อาํเภอสิเกา 0-1-33147 184 1304824II

บ่อหิน สิเกา2154 อาํเภอสิเกา 0-0-9147 185 1304824II

บ่อหิน สิเกา2155 อาํเภอสิเกา 0-0-64147 186 1304824II

บ่อหิน สิเกา2156 อาํเภอสิเกา 0-2-72147 187 1304824II

บ่อหิน สิเกา2157 อาํเภอสิเกา 0-3-23147 188 4604824II

บ่อหิน สิเกา2158 อาํเภอสิเกา 1-3-98116 189 1004824II

บ่อหิน สิเกา2179 อาํเภอสิเกา 10-0-20117 198 1004824II

บ่อหิน สิเกา2181 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 189 1004824II

บ่อหิน สิเกา2182 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 190 1004824II

บ่อหิน สิเกา2183 อาํเภอสิเกา 0-0-75147 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2193 อาํเภอสิเกา 1-0-48145 247 3104824II

บ่อหิน สิเกา2197 อาํเภอสิเกา 2-3-20145 250 1004824II

บ่อหิน สิเกา2199 อาํเภอสิเกา 7-2-10119 48 1004824II

บ่อหิน สิเกา2200 อาํเภอสิเกา 7-3-60119 49 1004824II

บ่อหิน สิเกา2207 อาํเภอสิเกา 4-0-20145 252 1004824II

บ่อหิน สิเกา2208 อาํเภอสิเกา 3-3-53145 253 1004824II

บ่อหิน สิเกา2211 อาํเภอสิเกา 0-0-86131 191 1304824II

บ่อหิน สิเกา2223 อาํเภอสิเกา 6-1-96135 129 2604824II
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26องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2226 อาํเภอสิเกา 0-0-35147 192 1504824II

บ่อหิน สิเกา2232 อาํเภอสิเกา 1-1-20145 254 1004824II

บ่อหิน สิเกา2255 อาํเภอสิเกา 14-1-0133 89 8204824II

บ่อหิน สิเกา2256 อาํเภอสิเกา 6-1-92131 199 1304824II

บ่อหิน สิเกา2257 อาํเภอสิเกา 11-2-0131 200 1004824II

บ่อหิน สิเกา2258 อาํเภอสิเกา 0-0-45131 201 1004824II

บ่อหิน สิเกา2259 อาํเภอสิเกา 0-0-45131 202 1004824II

บ่อหิน สิเกา2260 อาํเภอสิเกา 0-2-0131 203 1004824II

บ่อหิน สิเกา2261 อาํเภอสิเกา 0-0-37131 204 1004824II

บ่อหิน สิเกา2272 อาํเภอสิเกา 3-0-0145 257 1004824II

บ่อหิน สิเกา2278 อาํเภอสิเกา 2-0-6145 258 1304824II

บ่อหิน สิเกา2282 อาํเภอสิเกา 1-1-10149 28 2604824II

บ่อหิน สิเกา2284 อาํเภอสิเกา 3-1-81149 30 1004824II

บ่อหิน สิเกา2285 อาํเภอสิเกา 4-1-77149 31 1604824II

บ่อหิน สิเกา2286 อาํเภอสิเกา 0-1-36149 32 2604824II

บ่อหิน สิเกา2298 อาํเภอสิเกา 8-2-75117 212 2604824II

บ่อหิน สิเกา2313 อาํเภอสิเกา 0-0-90131 207 1004824II

บ่อหิน สิเกา2314 อาํเภอสิเกา 3-1-22131 208 1304824II

บ่อหิน สิเกา2315 อาํเภอสิเกา 0-0-48131 209 1504824II

บ่อหิน สิเกา2316 อาํเภอสิเกา 0-0-59129 35 3504824II
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27องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน หน้า

                              

 โฉนดที่ดินเลขที่
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                 หน้าสํารวจ
หมายเลขระวาง

                                

                       
แผ่นที่

                                

                       
เลขทีด่นิ

จังหวดั  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2317 อาํเภอสิเกา 0-0-22129 36 3504824II

บ่อหิน สิเกา2318 อาํเภอสิเกา 0-0-21129 37 3504824II

บ่อหิน สิเกา2319 อาํเภอสิเกา 0-0-85129 38 3504824II

บ่อหิน สิเกา2320 อาํเภอสิเกา 0-0-44129 39 3504824II

บ่อหิน สิเกา2321 อาํเภอสิเกา 0-2-14129 40 3504824II

บ่อหิน สิเกา2322 อาํเภอสิเกา 0-1-79129 41 3504824II

บ่อหิน สิเกา2323 อาํเภอสิเกา 1-2-71129 42 1004824II

บ่อหิน สิเกา2324 อาํเภอสิเกา 7-3-48129 43 1004824II

บ่อหิน สิเกา2325 อาํเภอสิเกา 6-3-69129 44 1004824II

บ่อหิน สิเกา2332 อาํเภอสิเกา 15-3-83118 136 1004824II

บ่อหิน สิเกา2333 อาํเภอสิเกา 5-0-50118 137 1004824II

บ่อหิน สิเกา2334 อาํเภอสิเกา 16-3-61118 138 1004824II

บ่อหิน สิเกา2339 อาํเภอสิเกา 2-1-46130 88 1004824II

บ่อหิน สิเกา2340 อาํเภอสิเกา 0-1-10130 89 1004824II

บ่อหิน สิเกา2341 อาํเภอสิเกา 0-0-98130 90 1004824II

บ่อหิน สิเกา2342 อาํเภอสิเกา 0-0-90130 91 1004824II

บ่อหิน สิเกา2343 อาํเภอสิเกา 0-0-67130 92 1004824II

บ่อหิน สิเกา2351 อาํเภอสิเกา 1-0-41149 34 2604824II

บ่อหิน สิเกา2352 อาํเภอสิเกา 4-3-77149 35 1604824II

บ่อหิน สิเกา2353 อาํเภอสิเกา 0-1-72149 36 2604824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

28องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2354 อาํเภอสิเกา 0-2-81149 37 3004824II

บ่อหิน สิเกา2355 อาํเภอสิเกา 0-2-85149 38 1004824II

บ่อหิน สิเกา2358 อาํเภอสิเกา 8-1-75147 207 1304824II

บ่อหิน สิเกา2359 อาํเภอสิเกา 1-0-84145 260 1304824II

บ่อหิน สิเกา2360 อาํเภอสิเกา 1-0-39145 261 1304824II

บ่อหิน สิเกา2361 อาํเภอสิเกา 1-0-6145 262 1304824II

บ่อหิน สิเกา2362 อาํเภอสิเกา 1-0-9145 263 1304824II

บ่อหิน สิเกา2363 อาํเภอสิเกา 0-3-84145 264 1304824II

บ่อหิน สิเกา2364 อาํเภอสิเกา 2-1-65131 210 1304824II

บ่อหิน สิเกา2365 อาํเภอสิเกา 2-2-41131 211 1004824II

บ่อหิน สิเกา2366 อาํเภอสิเกา 0-0-65131 212 1004824II

บ่อหิน สิเกา2367 อาํเภอสิเกา 0-1-1131 213 1004824II

บ่อหิน สิเกา2368 อาํเภอสิเกา 1-0-42131 214 1004824II

บ่อหิน สิเกา2369 อาํเภอสิเกา 0-1-15131 215 1004824II

บ่อหิน สิเกา2370 อาํเภอสิเกา 0-1-5131 216 1004824II

บ่อหิน สิเกา2371 อาํเภอสิเกา 3-2-59131 217 1004824II

บ่อหิน สิเกา2372 อาํเภอสิเกา 2-1-47131 218 1004824II

บ่อหิน สิเกา2374 อาํเภอสิเกา 0-2-48130 94 1304824II

บ่อหิน สิเกา2375 อาํเภอสิเกา 0-3-25130 95 1004824II

บ่อหิน สิเกา2376 อาํเภอสิเกา 0-3-23131 219 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

29องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

บ่อหิน สิเกา2377 อาํเภอสิเกา 0-1-19131 220 1304824II

บ่อหิน สิเกา2378 เขาเจ็ดยอด 0-2-25131 221 1304824II

บ่อหิน สิเกา2379 อาํเภอสิเกา 0-3-7131 222 1304824II

บ่อหิน สิเกา2380 อาํเภอสิเกา 0-2-48131 223 1304824II

บ่อหิน สิเกา2381 อาํเภอสิเเกา 1-1-18135 135 1904824II

บ่อหิน สิเกา2414 อาํเภอสิเกา 0-0-98133 97 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

30องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

นาเมืองเพชร สิเกา309 อาํเภอสิเกา 8-1-36131 60 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

31องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

เขาไมแ้กว้ สิเกา100 อาํเภอสิเกา 4-1-20102 37 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา113 อาํเภอสิเกา 6-0-6102 52 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา115 อาํเภอสิเกา 1-3-16102 55 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา118 อาํเภอสิเกา 1-3-26102 60 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา120 อาํเภอสิเกา 0-2-93102 63 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา122 อาํเภอสิเกา 1-2-33102 65 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา123 อาํเภอสิเกา 6-3-39102 66 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา124 อาํเภอสิเกา 9-2-46102 67 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา125 อาํเภอสิเกา 4-3-4102 68 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา131 อาํเภอสิเกา 11-0-60102 77 1304824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา132 อาํเภอสิเกา 2-2-89102 78 1304824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา135 อาํเภอสิเกา 3-0-86102 81 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา142 อาํเภอสิเกา 15-2-60102 90 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา270 อาํเภอสิเกา 10-0-30103 25 1,3004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา445 อาํเภอสิเกา 11-1-90103 23 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา551 อาํเภอสิเกา 1-1-90103 79 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา622 อาํเภอสิเกา 0-3-20102 8 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา651 อาํเภอสิเกา 2-1-20102 193 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา778 อาํเภอสิเกา 2-0-6102 210 1804824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา942 อาํเภอสิเกา 1-3-39102 236 1004824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

32องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

เขาไมแ้กว้ สิเกา943 อาํเภอสิเกา 2-0-3102 237 1004824II

เขาไมแ้กว้ สิเกา949 อาํเภอสิเกา 2-1-72102 238 1304824II

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

33องค์การบริหารส่วนตาํบล  บ่อหิน 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  ตรังอาํเภอ สิเกา

กะลาเส สิเกา1224 บา้นควนกนุ 30-0-0132 35 1004824II

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


