
























บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

1องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่สรวย แม่สรวย1308 อาํเภอแม่สรวย 43-2-7081 130 3904948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

2องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย10 อาํเภอแม่สรวย 9-3-1193 10 6304948III

แม่พริก แม่สรวย13 อาํเภอแม่สรวย 0-2-9993 13 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย21 ชุมชนสันจาํปา 0-1-3593 21 3004948III

แม่พริก แม่สรวย25 ชุมชนสันจาํปา 0-1-3193 25 1,7504948III

แม่พริก แม่สรวย26 อาํเภอแม่สรวย 0-0-8393 26 1,7504948III

แม่พริก แม่สรวย38 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2893 38 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย48 อาํเภอแม่สรวย 0-2-1692 173 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย70 อาํเภอแม่สรวย 0-3-4392 183 3904948III

แม่พริก แม่สรวย171 อาํเภอแม่สรวย 1-1-3593 240 3904948III

แม่พริก แม่สรวย179 อาํเภอแม่สรวย 0-1-593 248 3004948III

แม่พริก แม่สรวย215 อาํเภอแม่สรวย 0-3-3992 216 8004948III

แม่พริก แม่สรวย218 อาํเภอแม่สรวย 1-1-7692 220 7004948III

แม่พริก แม่สรวย227 อาํเภอแม่สรวย 0-2-4092 229 3004948III

แม่พริก แม่สรวย233 บา้นหนองหล่ม 1-0-5792 235 3004948III

แม่พริก แม่สรวย296 อาํเภอแม่สรวย 0-2-3680 53 1,5504948III

แม่พริก แม่สรวย321 อาํเภอแม่สรวย 0-1-8180 80 3004948III

แม่พริก แม่สรวย323 อาํเภอแม่สรวย 0-1-1580 82 3004948III

แม่พริก แม่สรวย339 อาํเภอแม่สรวย 1-1-2093 260 3004948III

แม่พริก แม่สรวย357 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2193 289 3004948III

แม่พริก แม่สรวย390 อาํเภอแม่สรวย 0-1-392 209 3904948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

3องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย429 อาํเภอแม่สรวย 0-1-6092 79 9504948III

แม่พริก แม่สรวย432 อาํเภอแม่สรวย 0-0-2892 82 6204948III

แม่พริก แม่สรวย442 อาํเภอแม่สรวย 0-0-7092 92 3004948III

แม่พริก แม่สรวย456 อาํเภอแม่สรวย 0-2-7692 106 8304948III

แม่พริก แม่สรวย477 อาํเภอแม่สรวย 0-1-5092 132 9504948III

แม่พริก แม่สรวย484 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2292 139 9504948III

แม่พริก แม่สรวย493 อาํเภอแม่สรวย 0-0-9692 148 9504948III

แม่พริก แม่สรวย503 อาํเภอแม่สรวย 1-0-4892 160 3004948III

แม่พริก แม่สรวย517 อาํเภอแม่สรวย 0-1-3292 252 3004948III

แม่พริก แม่สรวย532 อาํเภอแม่สรวย 0-2-21104 69 8004848II

แม่พริก แม่สรวย561 หนองหล่ม 2-3-50104 98 8804848II

แม่พริก แม่สรวย632 อาํเภอแม่สรวย 0-0-8880 167 8804948III

แม่พริก แม่สรวย641 อาํเภอแม่สรวย 1-2-1780 176 3904948III

แม่พริก แม่สรวย665 อาํเภอแม่สรวย 0-2-792 113 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย684 อาํเภอแม่สรวย 0-2-7593 187 9504948III

แม่พริก แม่สรวย706 อาํเภอแม่สรวย 0-1-1993 72 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย709 ใหม่แสงแกว้ 0-0-6093 75 3004948III

แม่พริก แม่สรวย716 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2893 80 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย724 อาํเภอแม่สรวย 0-2-5293 89 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย740 อาํเภอแม่สรวย 0-2-6293 141 3004948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

4องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย744 อาํเภอแม่สรวย 0-3-5293 144 8804948III

แม่พริก แม่สรวย745 อาํเภอแม่สรวย 1-2-993 193 8304948III

แม่พริก แม่สรวย774 อาํเภอแม่สรวย 0-1-1694 29 3904948III

แม่พริก แม่สรวย784 อาํเภอแม่สรวย 0-1-52108 10 3004948III

แม่พริก แม่สรวย821 อาํเภอแม่สรวย 2-1-26108 49 3004948III

แม่พริก แม่สรวย822 อาํเภอแม่สรวย 0-3-1108 50 3004948III

แม่พริก แม่สรวย826 อาํเภอแม่สรวย 2-1-23108 54 3004948III

แม่พริก แม่สรวย845 อาํเภอแม่สรวย 1-2-7393 95 3004948III

แม่พริก แม่สรวย921 อาํเภอแม่สรวย 4-1-6094 36 5304948III

แม่พริก แม่สรวย937 อาํเภอแม่สรวย 4-0-6094 53 3004948III

แม่พริก แม่สรวย938 อาํเภอแม่สรวย 2-3-7694 54 3004948III

แม่พริก แม่สรวย960 บา้นหนองหล่ม 0-0-70104 32 3004848II

แม่พริก แม่สรวย962 บา้นหนองหล่ม 0-0-50104 34 3004848II

แม่พริก แม่สรวย989 หนองหล่ม 7-3-60104 61 3004848II

แม่พริก แม่สรวย1111 อาํเภอแม่สรวย 0-2-8093 123 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1116 โฮ่ง 0-1-1593 128 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1117 โฮ่ง 0-1-4093 129 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1120 อาํเภอแม่สรวย 4-0-6693 132 7104948III

แม่พริก แม่สรวย1163 อาํเภอแม่สรวย 2-2-20107 5 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1164 อาํเภอแม่สรวย 1-3-30107 6 3004948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

5องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย1165 อาํเภอแม่สรวย 2-1-16107 7 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1166 อาํเภอแม่สรวย 6-2-80107 8 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1171 สนัจาํปา 2-0-40107 13 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1282 อาํเภอแม่สรวย 4-3-5693 416 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1289 อาํเภอแม่สรวย 14-0-2693 423 3904948III

แม่พริก แม่สรวย1290 อาํเภอแม่สรวย 6-0-4093 424 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1323 อาํเภอแม่สรวย 6-0-30106 2 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1324 อาํเภอแม่สรวย 3-2-0106 3 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1325 อาํเภอแม่สรวย 5-2-20106 4 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1395 อาํเภอแม่สรวย 1-0-8080 291 1,7504948III

แม่พริก แม่สรวย1409 อาํเภอแม่สรวย 4-3-6080 305 3904948III

แม่พริก แม่สรวย1443 อาํเภอแม่สรวย 4-2-6680 207 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1487 อาํเภอแม่สรวย 1-1-3880 69 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1557 อาํเภอแม่สรวย 5-0-2694 62 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1559 อาํเภอแม่สรวย 6-0-079 396 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1624 อาํเภอแม่สรวย 0-0-5880 403 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1627 อาํเภอแม่สรวย 0-0-5880 406 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1630 อาํเภอแม่สรวย 0-0-5580 409 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1637 อาํเภอแม่สรวย 0-1-7880 416 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1646 อาํเภอแม่สรวย 4-3-5094 63 3004948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

6องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย1651 อาํเภอแม่สรวย 0-3-8792 388 6104948III

แม่พริก แม่สรวย1657 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2093 462 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1658 อาํเภอแม่สรวย 1-0-8593 463 8804948III

แม่พริก แม่สรวย1660 อาํเภอแม่สรวย 0-0-4093 465 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1668 อาํเภอแม่สรวย 1-0-4080 428 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1679 อาํเภอแม่สรวย 0-1-8092 197 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1681 อาํเภอแม่สรวย 3-0-5679 112 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1686 อาํเภอแม่สรวย 6-1-4094 64 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1687 อาํเภอแม่สรวย 3-0-1094 67 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1688 อาํเภอแม่สรวย 5-3-3094 66 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1689 อาํเภอแม่สรวย 2-3-7094 65 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1695 อาํเภอแม่สรวย 1-0-893 317 1,1504948III

แม่พริก แม่สรวย1722 อาํเภอแม่สรวย 0-0-5680 439 1,7504948III

แม่พริก แม่สรวย1723 อาํเภอแม่สรวย 13-0-193 321 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1727 ทุ่งฟ้าผา่ 0-1-29104 349 8004848II

แม่พริก แม่สรวย1744 อาํเภอแม่สรวย 6-0-3692 412 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1745 อาํเภอแม่สรวย 1-0-693 326 8804948III

แม่พริก แม่สรวย1756 อาํเภอแม่สรวย 14-2-4893 485 3904948III

แม่พริก แม่สรวย1757 อาํเภอแม่สรวย 14-0-3294 69 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1759 อาํเภอแม่สรวย 6-0-95106 60 3004948III

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



บัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์

7องค์การบริหารส่วนตาํบล  แม่พริก 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  เชียงรายอาํเภอ  แม่สรวย

แม่พริก แม่สรวย1760 อาํเภอแม่สรวย 6-0-5093 486 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1766 อาํเภอแม่สรวย 0-2-1993 491 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1774 อาํเภอแม่สรวย 10-0-2493 495 9404948III

แม่พริก แม่สรวย1781 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2993 499 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1794 ชุมชนสันจาํปา 0-1-2093 505 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1796 อาํเภอแม่สรวย 0-0-9093 507 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1798 อาํเภอแม่สรวย 6-1-4879 483 5304948III

แม่พริก แม่สรวย1808 อาํเภอแม่สรวย 4-2-3292 435 6804948III

แม่พริก แม่สรวย1824 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2092 438 9504948III

แม่พริก แม่สรวย1843 อาํเภอแม่สรวย 1-0-1992 445 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1848 อาํเภอแม่สรวย 1-0-61104 367 3004848II

แม่พริก แม่สรวย1881 อาํเภอแม่สรวย 3-0-494 77 8804948III

แม่พริก แม่สรวย1886 อาํเภอแม่สรวย 1-3-9092 462 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1917 อาํเภอแม่สรวย 1-2-2893 548 8804948III

แม่พริก แม่สรวย1926 อาํเภอแม่สรวย 1-0-7692 473 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1928 อาํเภอแม่สรวย 0-1-8492 475 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1929 อาํเภอแม่สรวย 1-2-6992 476 8804948III

แม่พริก แม่สรวย1934 อาํเภอแม่สรวย 0-1-9593 554 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย1974 อาํเภอแม่สรวย 0-0-6993 570 1,7504948III

แม่พริก แม่สรวย1976 อาํเภอแม่สรวย 4-2-9379 534 3004948III
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แม่พริก แม่สรวย1977 อาํเภอแม่สรวย 5-3-5579 535 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1984 อาํเภอแม่สรวย 0-1-2493 574 3004948III

แม่พริก แม่สรวย1985 อาํเภอแม่สรวย 1-0-2393 575 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2005 อาํเภอแม่สรวย 0-1-7693 584 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2007 สนัจาํปา 0-0-6893 586 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2008 อาํเภอแม่สรวย 0-0-8793 587 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย2012 อาํเภอแม่สรวย 0-0-9993 591 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย2013 อาํเภอแม่สรวย 0-1-793 592 3904948III

แม่พริก แม่สรวย2023 อาํเภอแม่สรวย 0-1-4194 93 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย2036 อาํเภอแม่สรวย 0-1-6780 475 6104948III

แม่พริก แม่สรวย2037 อาํเภอแม่สรวย 0-1-3680 476 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2038 อาํเภอแม่สรวย 0-1-980 477 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2055 อาํเภอแม่สรวย 0-0-8893 608 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2060 อาํเภอแม่สรวย 1-1-3193 613 1,5504948III

แม่พริก แม่สรวย2065 อาํเภอแม่สรวย 6-0-7192 520 7504948III

แม่พริก แม่สรวย2096 อาํเภอแม่สรวย 0-1-492 521 9504948III

แม่พริก แม่สรวย2099 อาํเภอแม่สรวย 0-1-693 620 1,0004948III

แม่พริก แม่สรวย2105 อาํเภอแม่สรวย 3-0-1592 527 3004948III

แม่พริก แม่สรวย2106 อาํเภอแม่สรวย 3-3-8692 528 3004948III
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ป่าแดด แม่สรวย821 บา้นหนองหล่ม 0-0-58104 351 3004848II

ป่าแดด แม่สรวย1893 บา้นหนองหล่ม 7-3-73104 278 3004848II
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