
  
ประกาศคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม  จังหวัดระนอง 

เรื่อง  การจ าหน่ายท่ีดินจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ ๖/256๖  
......................................... 

 

 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ร่วมกับส านักงานเทศบาลต าบลบางนอน              
ในฐานะผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ีอพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ได้จัดให้มี            
ที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ตามแผนการด าเนินโครงการฯ และให้มีการจ าหน่ายที่ ดินจัดหาประโยชน์              
เพื่อน างบประมาณมาใช้ในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม              
จังหวัดระนอง โดยมีที่ดินจัดหาประโยชน์ จ านวน ๒๑ แปลง ดังนี้ 

 ข้อ ๑ พื้นที่ที่จัดจ าหน่าย 
๑.๑ แปลงที ่RL1 ขนาดพ้ืนที่ 1 - 0 - 17.9 ไร่ ราคา 3,๕๓3,345.- บาท 
๑.๒ แปลงที่ RL4.๑ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - 0 - ๘1.9 ไร่ ราคา ๗62,899.- บาท 
๑.๓ แปลงที่ RL4.๒ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - 0 - ๘1.  ไร่ ราคา ๗62,899.- บาท 
๑.๔ แปลงที่ RL4.๓ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - 0 - ๘1.9 ไร่ ราคา ๗62,899.- บาท 
๑.๕ แปลงที่ RL4.๔ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - 0 - ๘1.9 ไร่ ราคา ๗62,899.- บาท 
๑.๖ แปลงที่ RL4.๖ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๓ - ๗๒.๐ ไร่ ราคา ๓,๔๖๕,๑๘0.- บาท 
๑.๗ แปลงที่ RL4.๗ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๓ - ๗๒.๐ ไร่ ราคา ๓,๔๖๕,๑๘0.- บาท 
๑.๘ แปลงที่ RL4.๘ ขนาดพ้ืนที่ ๑ - ๐ - 58.5 ไร่ ราคา ๔,270,928.- บาท 
๑.๙ แปลงที่ RL5.๑ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 

      ๑.๑๐ แปลงที่ RL5.๒ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๑ แปลงที่ RL5.๓ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๒ แปลงที ่RL5.๔ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๓ แปลงที่ RL5.๕ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๔ แปลงที่ RL5.๖ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๕ แปลงที่ RL5.๗ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๖ แปลงที่ RL5.๘ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๗ แปลงที่ RL5.๙ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - ๐ - ๙๐.๐ ไร่ ราคา ๗๓๘,๐00.- บาท 
      ๑.๑๘ แปลงที่ RL5.๑๐ ขนาดพ้ืนที่ ๐ - 1 - ๒๑.1 ไร่ ราคา ๑,๑4๑,9๗๓.- บาท 
          ๑.๑๙ แปลงที่ RL6.๑ ขนาดพ้ืนที่ 0 - ๐ - ๕๓.๐ ไร่ ราคา ๔๖๗,๔๖0.- บาท 
          ๑.๒๐ แปลงที่ RL6.๒ ขนาดพ้ืนที่ 0 - ๐ - ๖๙.๙ ไร่ ราคา ๖๑๖,๕๑๘.- บาท 

๑.๒๑ แปลงที่ RL7 ขนาดพ้ืนที่ 3 - 0 - 58.1 ไร่ ราคา 5,586,400.- บาท 
 

 /ข้อ ๒ ผู้มี... 
 



- ๒ - 

       
 ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิ์ซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลัง
โรงเรียนชาติเฉลิม  จังหวัดระนอง  ได้แก่ เจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการฯ และบุคคลทั่วไป โดยต้องแสดง
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสงค์จะซื้อ 
  ๒.๒ ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
  ๒.๓ หนังสือมอบอ านาจในกรณีทีเ่ข้าเสนอราคาแทน  
  ๒.๔ กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าเสนอราคาแทน ตามข้อ ๒.๓ ใบมอบอ านาจต้อง                 
ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และต้องมีหลักฐาน ตามข้อ ๒.๑ ทัง้ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  ๒.๕ เอกสารส าเนาหลักฐาน ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 ข้อ ๓ เงื่อนไขการซื้อที่ดิน 
   ๓.๑ ผู้ที่เสนอราคา จะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๔ ต่อเจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานวิชาการ    
ผังเมือง  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง  
   ๓.๒ ผู้ที่เสนอราคา จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์ซื้อ
ที่ดินจัดหาประโยชน์ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนด้านการพัฒนาเมือง  ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระนองในราคาตามประกาศฯ นี้     

 ๓.๓ ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท โดยราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  

 ๓.๔ ผู้ที่เสนอราคา จะต้องเสนอราคาตามราคาที่ประกาศฯ ก าหนดไว้ 

 ข้อ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
   ๔.๑ การพิจารณาการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ จะได้รับการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ภายใน 15 วันท าการ
หลังจากวันที่ได้มีการยื่นเสนอราคา ผลการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณาการเสนอราคาให้ถือเป็นสิ้นสุด 
   ๔.๒ การพิจารณาการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาซื้อตามล าดับ
ช่วงเวลา โดยยึดจากราคาขายที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ เป็นหลัก  
   ๔.๓ กรณีที่มีการเสนอราคาซื้อที่ดินพร้อมกันและอยู่ในเกณฑ์ราคาเริ่มต้นที่ก าหนดไว้                 
ในข้อ ๑ จะได้รับการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาซื้อจากสูงไปหาต่ า 

 ข้อ ๕ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเสนอราคา 
 5.๑ ก าหนดวันยื่นเสนอราคา  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ พฤษภาคม 256๕ เป็นต้นไป 
 5.๒ ก าหนดเวลาเริ่มยื่นเสนอราคา ๐8.3๐ – ๑๖.๓๐ น.ของทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 
 5.๓ สถานที่ยื่นเสนอราคา ณ กลุ่มงานสนับสนุนด้านการพัฒนาเมือง  ส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดระนอง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
   5.๔ การประกาศผล 
    5.๔.1 ประกาศผลที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง 
    5.๔.2 ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง 
    5.๔.3 แจ้งผลเป็นทางการโดยส่งจดหมายถึงผู้ยื่นซองที่ได้รับการคัดเลือก 

/ข้อ ๖... 



- ๓ - 
 

 ข้อ ๖ เงื่อนไขการช าระเงิน 
   ๖.๑ ผู้ที่ เสนอราคา เมื่อได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์จะต้องวางเงินมัดจ า                   
(รายแปลง) เป็นเงินสด จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ยื่นเสนอราคา  
   ๖.๒ กรณีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกจากคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ผู้ที่เสนอราคาจะต้องช าระเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิมจังหวัดระนอง เป็นผู้รับเงิน จ านวนร้อยละ 
๓๐ ของราคาที่ต้องช าระทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ
ที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อเป็นเงินมัดจ า และช าระเงินคงเหลือทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้มารับเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าว หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ขอริบเงินมัดจ าทั้งหมด                  
เงินมัดจ าตามข้อ ๖.1 ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจ า 
 

 ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม และแจ้งความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหา
ประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ได้ที่
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เลขที่ 555 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม - เขาพริกไทย ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข ๐ - 7781 - 0986 โทรสาร ๐ - 7782 - 3014     
ในวนัและเวลาราชการ 
 

 จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๖ 

                             

                                                                     
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(ว่าที่ร้อยตรีกมล  วิภาดาพิสุทธิ์) 
ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง 



 
แบบแสดงความประสงค์ซื้อทีด่ินจัดหาประโยชน์ (รายแปลง) 

โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง 
....................................... 

 

เขียนที่..................................................................... ........ 
วันที่..............เดอืน…………………………พ.ศ....................... 

 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท....................................................................................... 
บ้านเลขที่..............................หมู่ท่ี........................ต าบล................................อ าเภอ........................ 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................ 
E-mail…………………....…………………………………………..…………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์จะซ้ือที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการ 
 

แปลงที่ RL1 ขนาดพ้ืนที่  1-0-17.9 ไร่  ราคา  3,๕๓3,345.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

แปลงที่ RL๔.๑ ขนาดพ้ืนที่  ๐-0-๘1.9 ไร่ ราคา  ๗62,899.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL๔.๒ ขนาดพ้ืนที่  ๐-0-๘1.9 ไร่ ราคา  ๗62,899.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL๔.๓ ขนาดพ้ืนที่  ๐-0-๘1.9 ไร่ ราคา  ๗62,899.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ)  

แปลงที่ RL๔.๔ ขนาดพ้ืนที่  ๐-0-๘1.9 ไร่ ราคา  ๗62,899.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

แปลงที่ RL๔.๖ ขนาดพ้ืนที่  ๐-๓-๗๒.๐  ไร่ ราคา  ๓,๔๖๕,๑๘0.-  บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL๔.๗ ขนาดพ้ืนที่  ๐-๓-๗๒.๐  ไร่ ราคา  ๓,๔๖๕,๑๘0.-  บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL๔.๘ ขนาดพ้ืนที่  ๑-๐-58.5  ไร่ ราคา  ๔,270,928.-  บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL5.๑  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

/แปลงที่.... 
 



-๒- 
 

 
 

  แปลงที่ RL5.๒  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๓  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๔  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๕  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๖  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๗  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๘  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๙  ขนาดพ้ืนที่ ๐-๐-๙๐.๐ ไร่ ราคา  ๗๓๘,๐00.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL5.๑๐  ขนาดพื้นที่ ๐-1-๒๑.1 ไร่ ราคา  ๑,๑4๑,9๗๓.-  บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL6.๑ ขนาดพ้ืนที่ 0-๐-๕๓.๐ ไร่ ราคา  ๔๖๗,๔๖0.- บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
 

  แปลงที่ RL6.๒ ขนาดพ้ืนที่  0-๐-๖๙.๙ ไร่ ราคา  ๖๑๖,๕๑๘.-  บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา.............................บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 

แปลงที่ RL7 ขนาดพ้ืนที่ 3-0-58.1 ไร่ ราคา  5,586,400.๐๐ บาท 
ประสงค์ซื้อในราคา...................... .......บาท......................................................................(ตัวหนังสือ) 
   
 
      ลงชื่อ........................................... ......... 
               (..........................................................)  

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการแสดงความจ านงซื้อที่ดิน 
๑. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ซื้อ และผู้รับมอบอ านาจ 
๒. หนังสือมอบอ านาจ (ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  
๔. เนื้อที่แปลง RL7 ยังไม่ได้รังวัดที่ดินเนื้อที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อน 



หนังสือมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 
 

เขียนที.่................................................................... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ............... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...................................................................................................................... 
ถือบัตรประชาชนเลขท่ี..................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่................  
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเออ........... .................................จังหวัด.............................................. 
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................  
 ได้มอบอ านาจให้..................................................................................................................................... 
ถือบัตรประชาชนเลขท่ี..............................................อายุ...................ปี เกี่ยวข้องเป็น............ ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่....................แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเออ....................................  
จังหวัด...................................................................เบอร์โทรศัพท์......................................................................... 
 เป็นผู้มีอ านาจจัดการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหลัง
โรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบ
อ านาจได้ท าไปตามที่มอบอ านาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ  
            (.............................................. ......................) ตัวบรรจง 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
            (.................................................................. ..) ตัวบรรจง 
 

ลงชื่อ................................... ................................พยาน 
            (....................................................................) ตัวบรรจง  
 

ลงชื่อ................................................................. ..พยาน 
            (................................... .................................) ตัวบรรจง 
 
หมายเหตุ  กรุณาแนบบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจประกอบด้วยทุกครั้ง 

  กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน 



รายละเอียดการจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ 
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง 

         

แปลง RL 
พื้นที่โดยประมาณ ราคาตารางวา 

(บาท) 

ขนาดพื้นที่ 
(เมตร) ราคาที่ดิน (บาท) 

ไร ่ งาน ตร.ว. พื้นที่ ตร.ว. กว้าง ยาว 

RL1 1 0 17.9 417.9 8,455 13 95 3,533,345.- 

RL4.1 - RL4.4 0 0 81.9 81.9 9,315 16 20 762,899.- 

RL4.6 - RL4.7 0 3 72.0 372.0 9,315 17 87 3,465,180.- 

RL4.8 1 0 58.5 458.5 9,315 18.5 87 4,270,928.- 

RL5.1 - RL5.9 0 0 90.0 90.0 8,200 12.25 30 738,000.- 

RL5.10 0 1 21.1 139.0 9,430 16  29.62 1,141,973.- 

RL6.1 0  0 53.0 53.0 8,820 11 20 467,460.- 

RL6.2 0  0 69.9 69.9 8,820 13 18 616,518.- 

RL7 3 0 58.18   1,258.1  4,440 22 208 5,586,400.- 

          หมายเหตุ  เนื้อทีแ่ปลง RL7 ยังไม่ได้รังวัดที่ดินเนื้อท่ีอาจจะมีการคลาดเคลื่อน 






