
บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กสุุมำลย์ หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

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

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  สกลนครอ ำเภอ  กสุุมำลย์

โพธิไพศาล กุสุมาลย์2056 อ าเภอกุสุมาลย์ 44-2-0110 96 1305843I

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



บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กสุุมำลย์ หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

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

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  สกลนครอ ำเภอ  กสุุมำลย์

นาโพธ์ิ กุสุมาลย์953 อ าเภอกุสุมาลย์ 4-2-095 157 2505843I

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



บัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กสุุมำลย์ หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่

                                                                
                   อ ำเภอ

                                                              
                           ต ำบล

   เนือ้ที่
( ไร่-งำน-ตร.วำ )

        รำคำประเมนิ
( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

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

หมำยเลขระวำง
                                 
                      หน้ำ

แผ่นที่
                                 
                      หน้ำ

เลขที่ดิน

จังหวดั  สกลนครอ ำเภอ  กสุุมำลย์

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์11 กุสุมาลย์ 0-3-47134 11 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์20 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-46134 20 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์26 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-74134 26 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์28 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-71134 28 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์33 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-65134 33 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์37 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-44134 37 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์40 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-60134 40 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์41 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-83134 41 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์115 อ าเภอกุสุมาลย์ 23-3-10110 27 355843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์129 อ าเภอกุสุมาลย์ 37-0-10110 44 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์130 อ าเภอกุสุมาลย์ 4-2-17110 45 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์149 อ าเภอกุสุมาลย์ 35-2-50110 73 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์150 อ าเภอกุสุมาลย์ 16-3-33110 74 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์153 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-50110 78 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์161 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-32110 86 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์214 อ าเภอกุสุมาลย์ 6-1-95109 57 1905843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์223 อ าเภอกุสุมาลย์ 8-3-50109 66 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์227 อ าเภอกุสุมาลย์ 9-3-50109 109 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์236 อ าเภอกุสุมาลย์ 37-2-80109 80 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์395 อ าเภอกุสุมาลย์ 16-2-81122 420 2705843I

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

4องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กสุุมำลย์ หน้ำ

                              
 โฉนดที่ดินเลขที่
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   เนือ้ที่
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( บำท ต่อ ตร.วำ )

                                                  
     หน้ำส ำรวจ

น.ส.๓ ก. เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ ช่ือระวำงรูปถ่ำยทำงอำกำศ
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หมำยเลขระวำง
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จังหวดั  สกลนครอ ำเภอ  กสุุมำลย์

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์470 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-3-7896 82 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์471 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-8796 84 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์472 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-096 85 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์473 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-9396 86 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์475 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-9696 88 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์477 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3296 90 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์478 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-4196 91 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์479 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-2196 92 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์480 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-4496 93 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์481 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-1-396 94 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์483 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-2-896 96 1905843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์484 อ าเภอกุสุมาลย์ 2-1-396 97 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์486 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-3696 100 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์488 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-4196 102 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์490 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-6496 104 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์492 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-8196 106 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์619 อ าเภอกุสุมาลย์ 9-3-14123 43 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์695 อ าเภอกุสุมาลย์ 28-2-60123 38 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์696 อ าเภอกุสุมาลย์ 24-2-40123 39 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์697 กุสุมาลย์ 14-0-20123 40 1005843I

1  มกรำคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์698 อ าเภอกุสุมาลย์ 20-1-70123 41 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์719 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-4095 151 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์720 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-0-1295 152 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์725 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-5795 158 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์727 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6895 160 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์734 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-7895 167 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์737 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-8295 170 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์745 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-2095 178 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์748 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-3395 182 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์749 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6495 183 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์750 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-5495 184 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์751 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-4095 185 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์753 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-2095 187 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์761 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-3-3595 195 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์770 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6895 207 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์773 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-595 216 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์780 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3995 225 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์782 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-4895 227 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์783 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-495 228 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์794 อ าเภอกุสุมาลย์ 14-3-20136 23 1305843I

1  มกรำคม   พ . ศ .  2561 รอบบัญชี   พ . ศ .  2559 - 2562มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์810 อ าเภอกุสุมาลย์ 12-3-13135 24 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์831 อ าเภอกุสุมาลย์ 9-0-97135 52 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์832 อ าเภอกุสุมาลย์ 8-3-60135 53 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์833 อ าเภอกุสุมาลย์ 39-2-23135 56 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์834 อ าเภอกุสุมาลย์ 15-1-0135 57 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์838 กุสุมาลย์ 3-3-50135 62 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์849 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3383 109 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์850 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-3-2583 110 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์862 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-0-4983 97 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์943 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-5283 88 2605843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์944 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-9083 89 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์953 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9395 208 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์955 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6595 210 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์958 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-6195 213 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์959 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-7195 218 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1100 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3696 107 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1103 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-7596 113 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1104 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3396 115 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1113 อ าเภอกุสุมาลย์ 9-1-17109 82 1905843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1141 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-7895 229 2505843I
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1144 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-4696 99 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1151 อ าเภอกุสุมาลย์ 30-2-43135 23 3305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1153 อ าเภอกุสุมาลย์ 24-1-3135 26 3305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1158 อ าเภอกุสุมาลย์ 14-1-10135 48 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1166 อ าเภอกุสุมาลย์ 39-1-33136 13 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1267 กุสุมาลย์ 0-1-2095 11 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1270 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9095 205 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1441 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9196 108 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1445 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-7796 114 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1459 กุสุมาลย์ 23-0-73110 75 2805843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1462 อ าเภอกุสุมาลย์ 26-3-77110 26 3805843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1467 อ าเภอกุสุมาลย์ 16-3-10110 71 3805843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1471 อ าเภอกุสุมาลย์ 14-3-17136 14 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1502 อ าเภอกุสุมาลย์ 11-2-17136 15 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1519 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-8596 109 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1596 อ าเภอกุสุมาลย์ 4-2-0110 90 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1622 อ าเภอกุสุมาลย์ 2-2-0134 161 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1641 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-3-70135 71 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1642 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-3-20135 72 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1643 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-10135 73 2505843I
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1645 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-50135 75 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1652 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-16135 82 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1662 อ าเภอกุสุมาลย์ 8-3-29135 83 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1703 อ าเภอกุสุมาลย์ 33-2-0109 94 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1780 อ าเภอกุสุมาลย์ 19-1-095 239 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1781 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-4595 240 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1885 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-1096 131 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1886 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-196 132 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1915 อ าเภอกุสุมาลย์ 13-2-40110 100 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1916 อ าเภอกุสุมาลย์ 12-2-70110 101 1605843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์1918 อ าเภอกุสุมาลย์ 2-1-60110 103 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2104 อ าเภอกุสุมาลย์ 7-0-4095 243 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2197 อ าเภอกุสุมาลย์ 5-0-15109 108 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2261 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-2695 246 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2262 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9896 142 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2263 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9596 143 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2273 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-2995 247 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2301 อ าเภอกุสุมาลย์ 27-3-92122 960 4305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2311 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-4796 147 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2320 อ าเภอกุสุมาลย์ 2-0-42110 111 2505843I
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2322 อ าเภอกุสุมาลย์ 8-2-98110 113 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2329 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-7295 253 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2338 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-2-9109 114 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2339 อ าเภอกุสุมาลย์ 3-3-3109 115 2205843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2340 อ าเภอกุสุมาลย์ 5-0-80109 116 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2343 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-5995 254 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2344 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6095 255 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2345 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-6095 256 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2346 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-2995 257 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2347 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-3095 258 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2357 อ าเภอกุสุมาลย์ 5-3-39109 121 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2358 อ าเภอกุสุมาลย์ 4-1-16109 122 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2362 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-6195 220 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2374 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-9695 261 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2375 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-7595 262 3005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2377 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-5495 263 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2379 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-5195 264 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2386 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-82135 99 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2387 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-6135 100 2505843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2388 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-82135 101 1305843I
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กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2389 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-1-3135 102 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2390 อ าเภอกุสุมาลย์ 24-3-13109 126 1305843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2403 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-2-36135 103 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2406 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-3295 271 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2407 อ าเภอกุสุมาลย์ 0-0-4595 272 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2430 อ าเภอกุสุมาลย์ 6-2-26110 116 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2431 อ าเภอกุสุมาลย์ 6-2-70110 117 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2432 อ าเภอกุสุมาลย์ 12-2-1110 118 1005843I

กุสุมาลย์ กุสุมาลย์2433 อ าเภอกุสุมาลย์ 1-0-0135 111 4405843I
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