
เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร

รม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 1 1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 150 150 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

1 โฉนด 45165 70 7562 หมู่ 17 2 2 19 1,019    - - - 2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 2 2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 3 5/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       4 5/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 104 104 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 เก็บของ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 5 7 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ก าลงัสร้าง

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 49 49 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

2 โฉนด 46418 10 8882 หมู่ 14 2 1 43 943      943 8 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 6 8 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 195 195 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 7 18 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

3 โฉนด 46417 9 8881 หมู่ 14 2 2 19 1,019    1,019 - - - 20 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       8 20 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 240 240 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 60 60 โรงจอดรถ

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร

รม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       9 21 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 15 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 10 22 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 18 18 ห้องน  ารวม

4 โฉนด 45146 16 7543 หมู่ 17 0 2 71 271      271 - - - 23 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 11 23 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 16 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       12 24 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       13 28 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 18 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 518 โรงงานซ่อมรถยนต์ ตกึ 195 195 195

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 14 29 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 30 30 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 15 29/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร

รม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 16 30 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 14 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

5 โฉนด 45545 60 7664 หมู่ 14 1 0 40 440      440 30 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

6 โฉนด 45262 13 7659 หมู่ 12 2 0 46 846      846 - - - 30 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 17 31 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 18 32 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 60 60 โรงจอดรถ

7 โฉนด 46352 24 8816 หมู่ 14 0 2 2 202      202 19 60 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 808 808 25 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 20 20 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       20 71 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 35 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 21 71/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 2 บ้าน

8 โฉนด 46383 30 8847 หมู่ 14 0 3 76 376      376 - - - 72 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 22 72 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 23 72/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 24 72/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 5 บ้าน

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 25 78 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 8 8 ห้องน  ารวม
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ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       26 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 210 210 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 144 144 1 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 60 60 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 16 16 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

9 โฉนด 45628 43 7747 หมู่ 14 0 3 46 346      346 - - - 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

10 โฉนด 45563 46 7682 หมู่ 12 3 2 27 1,427    1,427 - - - 27 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 5,708 5708 30 บ้าน

11 โฉนด 46337 3 8801 หมู่ 14 0 0 93 93        93 - - - 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

12 โฉนด 46336 4 8800 หมู่ 14 1 0 85 485      485 - - - 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

13 โฉนด 45251 45 7648 หมู่ 12 2 3 78 1,178    1,178 - - - 78/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

14 โฉนด 46361 30 8825 หมู่ 14 1 1 25 525      - - - 79 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

15 โฉนด 46355 26 8819 หมู่ 14 0 1 87 187      187 - - - 28 79 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 748 748 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 เก็บของ

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 20 20 ห้องน  ารวม

16 โฉนด 46356 33 8820 หมู่ 14 0 0 33 33        33 - - - 79 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       29 79/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 11 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

17 โฉนด 46359 32 8823 หมู่ 14 1 1 77 577      577 - - - 30 80 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 2,308 2308 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

18 โฉนด 46414 8 8878 หมู่ 14 1 2 68 668      668 - - - 80 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

19 โฉนด 46363 1 8827 หมู่ 14 3 2 92 1,492    1,492 - - - 80 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 31 82 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว
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ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 32 82/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 192 192 3 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 33 83 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 5 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 34 83/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 22 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

20 โฉนด 46265 17 8753 หมู่ 14 0 2 86 286      286 - - - 83/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

21 โฉนด 46264 16 8752 หมู่ 14 1 1 26 526      526 - - - 83/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

22 โฉนด 13500 723 389 หมู่ 14 0 1 36 136      136 - - - 84 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่ 14 -       - - - 35 84 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       36 84/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 100 100 1 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ครัว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 37 85 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 160 160 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 72 72 ร้านค้า

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 เก็บของ

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 56 56 โรงจอดรถ

23 โฉนด 45000 4 7538 หมู่ 17 1 3 20 720      720 - - - 85 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

24 โฉนด 44997 35 7535 หมู่ 17 2 3 45 1,145    1,145 - - - 85 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

25 โฉนด 29078 724 4441 หมู่ 5 1 2 85 685      685 - - - 85 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 38 85/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 20 บ้าน
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 39 85/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 2 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

26 โฉนด 45695 31 781 หมู่ 14 0 3 74 374      374 - - - 85/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 40 86 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 35 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 72 72 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 41 87 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 24 บ้าน

27 โฉนด 46330 1 8794 หมู่ 14 0 3 9 309      309 - - - 42 88 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 1,236 1236 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 63 63 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 43 88/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 192 192 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 เก็บของ

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ตกึ 48 48 โรงจอดรถ

28 โฉนด 46349 18 8813 หมู่ 14 0 1 91 191      191 44 89 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 676 676 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 524 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

29 โฉนด 46348 15 8812 หมู่ 14 0 1 69 169      169 - - - 89 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 45 90 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 15 บ้าน

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 46 91 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 80 80 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 524 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม
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ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 47 91/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 180 180 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 524 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

30 โฉนด 46364 29 8828 หมู่ 14 2 1 10 910      910 - - - 91/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

31 โฉนด 46354 36 8818 หมู่ 14 0 0 30 30        30 - - - 91/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

32 โฉนด 46353 25 8817 หมู่ 14 0 1 9 109      109 48 91/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 436 436 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 104 104 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 524 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  า

33 โฉนด 46359 32 8823 หมู่ 14 1 1 77 577      577 - - - 49 91/3 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 2,308 2308 30 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 524 ห้องน  ารวม ตกึ 24 24 ห้องน  ารวม

34 โฉนด 46346 22 8810 หมู่ 14 0 0 38 38        28 92 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

35 โฉนด 46342 11 8806 หมู่ 14 0 1 59 159      159 - - - 92 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

36 โฉนด 46345 17 8809 หมู่ 14 0 2 50 250      250 - - - 50 92 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 1,000 1000 25 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 90 90 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 51 92/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 52 92/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 120 120 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 60 60 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 24 24 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

37 โฉนด 46403 2 8867 หมู่ 14 1 3 8 708      708 92/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 53 93 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 200 200 40 บ้าน
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 54 93/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 40 บ้าน

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 55 94 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       56 94/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 80 80 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ

38 โฉนด 46344 16 8808 หมู่ 14 0 1 0 100      100 57 95 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 400 400 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  า

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ตกึ 60 60 โรงจอดรถ

39 โฉนด 46406 4 8870 หมู่ 14 1 1 60 560      560 - - - 95 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 58 96 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 80 80 26 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 24 24 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 88 88 โรงจอดรถ

40 โฉนด 44994 7 7532 หมู่ 14 2 3 59 1,159    - - - 96 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       59 96/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       60 96/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 180 180 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 8 8 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       61 97 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 100 100 3 บ้าน
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หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 112 112 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 8 8 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

41 โฉนด 44990 48 7528 หมู่ 17 1 1 14 514      514 - - - 97/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 62 97/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 80 80 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 72 72 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       63 98 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 64 99 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 200 200 65 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 16 16 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       65 99/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 66 99/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 67 100 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว 100 100 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       68 100/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 80 80 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 56 56 ครัว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 69 100/3 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว
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หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       70 101 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 42 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

42 โฉนด 46420 12 8884 หมู่ 14 1 2 3 603      603 - - - 101 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 71 101/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 110 110 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       72 101/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 9 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       73 102 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 20 บ้าน

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       74 102/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 21 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 28 28 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 75 103 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 120 120 18 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 76 103/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 120 120 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       77 103/3 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 5 บ้าน
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       78 104 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 16 16 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 79 104/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 12 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 80 105 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 30 30 ห้องน  ารวม

43 โฉนด 46375 35 8839 หมู่ 14 1 0 72 472      472 - - - 105 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

44 โฉนด 46380 27 8844 หมู่ 14 1 3 12 712      712 105 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       81 106 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       82 106 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 49 49 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 83 106/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 180 180 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 84 106/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       85 106/3 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 30 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       86 106/4 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 144 144 8 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 87 107 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 8 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 88 107/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร
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อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
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ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 89 108 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 90 108/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 96 96 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 8 8 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 487 487 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 91 109 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       92 109/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 150 150 30 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 16 16 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 93 110 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 94 111 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 96 96 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 24 24 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       95 112 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 150 150 5 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 96 113 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 40 บ้าน
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เทศบาลต าบลบ้านแปะ
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รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง
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ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 97 114 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

45 โฉนด 46399 9 8863 หมู่ 14 1 0 72 472      472 - - - 114 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 98 114/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 24 24 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ

46 โฉนด 46400 11 8864 หมู่ 14 3 2 50 1,450    1,450 114/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

47 โฉนด 46376 34 8840 หมู่ 14 0 1 65 165      165 - - - 99 114/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

48 โฉนด 46381 28 8845 หมู่ 14 1 2 28 628      628 - - - 100 114/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       101 115 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 150 150 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

49 โฉนด 46350 21 8814 หมู่ 14 0 2 32 232      232 - - - 102 116 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 928 928 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 54 54 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

50 โฉนด 46385 25 8849 หมู่ 14 2 1 2 902      902 - - - 116 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

51 โฉนด 46397 6 8861 หมู่ 14 1 1 69 569      569 - - - 117 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 103 117 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       104 118 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 8 บ้าน

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 105 119 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 6 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 70 70 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

52 โฉนด 46434 7 8898 หมู่ 14 8 0 31 3,231    3,231 119 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 106 119/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 56 56 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

53 โฉนด 46428 18 8892 หมู่ 14 7 0 54 2,854    2,854 - - - 119/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

54 โฉนด 46396 7 8860 หมู่ 14 1 0 4 404      404 - - - 119/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 107 120 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 120 120 6 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 64 64 ร้านค้า

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 108 121 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 22 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 109 122 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว
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55 โฉนด 46347 23 8811 หมู่ 14 1 2 22 622      - - - 110 123 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 180 180 18 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 24 24 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 40 40 โรงจอดรถ

56 โฉนด 46365 45 8829 หมู่ 14 0 0 33 33        33 123 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 111 124 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

57 โฉนด 46368 39 8832 หมู่ 14 0 0 59 59        59 112 124/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

58 โฉนด 46372 38 8836 หมู่ 14 0 1 50 150      150 113 124/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 600 600 1 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 114 125 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

59 โฉนด 46366 44 8830 หมู่ 14 0 2 48 248      248 - - - 115 126 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 992 992 13 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

60 โฉนด 46369 43 8833 หมู่ 14 0 1 33 133      133 - - - 116 126/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 532 532 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

61 โฉนด 46370 42 8834 หมู่ 14 0 0 96 96        96 117 126/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 384 384 11 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร

รม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 18 18 ห้องน  ารวม

62 โฉนด 46388 2 8852 หมู่ 14 0 0 98 98        98 - - - 126/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

63 โฉนด 46390 4 8854 หมู่ 14 1 0 24 424      424 - - - 126/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

64 โฉนด 46392 22 8856 หมู่ 14 3 2 42 1,442    1,442 - - - 126/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

65 โฉนด 46416 11 8880 หมู่ 14 1 0 91 491      491 - - - 127 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       118 127 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 160 160 1 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 81 81 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 30 30 ห้องน  า

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       119 129 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 3 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ตกึ 45 45 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 120 130 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 121 132 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 122 133 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 123 134 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว 64 64 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

66 โฉนด 46358 35 8822 หมู่ 14 0 2 49 249      249 124 136 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 996 996 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว
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หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 125 137 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 126 138 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 1 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

67 โฉนด 46398 10 8862 หมู่ 14 2 0 10 810      810 - - - 140 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 127 140 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้วขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       128 141 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       129 142 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 5 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       130 143 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 131 145 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 132 146 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 120 120 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 133 147 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 35 35 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

68 โฉนด 46426 17 8890 หมู่ 14 5 1 79 2,179    2,179 147 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 134 147/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว



เลขที่
ดนิ

หน้า
ส ารวจ

ไร่ งาน ตร.ว.
ประกอบ
เกษตรกร

รม
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่าง
เปล่า/
ไม่ท า
ประ
โยซน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
ว่างเปล่า/

ไม่ท า
ประโยชน์

ที่อยู่

ลกัษณะ สิ่ง
ปลกูสร้าง 

(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม้)

อายุ
โรงเรือน 
หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง 
(ป)ี

ประเภทที่ดนิ

แบบบัญชรีายการที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง

เทศบาลต าบลบ้านแปะ

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่

รายการที่ดนิ รายการสิ่งปลกูสร้าง

ที่

ต าแหน่งที่ดนิ
สถาน
ที่ตั ง 
(หมู่ที/่
ชุมชุน, 
ต าบล)

จ านวนเนื อที่ดนิ

รวม หมายเหตุ

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ที่
บ้านเลข

ที่

ประเภท สิ่งปลกู
สร้าง (ตามบัญช ี

กรมรนารักษ์)

ขนาดพื นที
รวม ของ
สิ่งปลูก

สร้าง (ตร.
ม.)

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ตกึ 48 48 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       135 148 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 136 149 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว 96 96 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 137 150 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 3 บ้าน

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       138 151 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 192 192 6 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 139 152 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 12 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

69 โฉนด 46263 7 8751 หมู่ 14 1 0 39 439      439 - - - 152 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 140 153 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 141 154 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 142 155 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 80 80 2 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 48 48 โรงจอดรถ
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70 โฉนด 45142 20 7539 หมู่ 17 1 2 47 647      647 - - - 156 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 143 156 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 15 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 42 42 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       144 157 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 96 96 8 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 145 158 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 9 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 146 159 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 147 160 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 9 บ้าน

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       148 161 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 9 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 149 162 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 150 163 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ก าลงัก่อสร้าง

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       151 164 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 152 167 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ก าลงัก่อสร้าง

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 153 174 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

71 โฉนด 46328 1 8792 หมู่ 14 0 2 10 210      210 - - - 154 178 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 840 840 1 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม
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ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       155 179 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 144 144 4 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       156 180 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 5 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 170 198/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 120 120 15 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

72 โฉนด 46405 5 8869 หมู่ 14 1 1 86 586      586 - - - 198/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 176 201 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 180 180 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       177 201/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 8 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       178 202 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 4 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

73 โฉนด 45229 50 7626 หมู่ 12 2 1 80 980      980 211 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

74 โฉนด 45208 54 7605 หมู่ 12 1 3 18 718      718 - - - 211 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
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75 โฉนด 46432 2 8896 หมู่ 14 0 3 32 332      332 - - - 211 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 189 212 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 40 40 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 198 222 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 150 150 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 205 229 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 180 180 40 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

76 โฉนด 46387 1 8851 หมู่ 14 3 3 5 1,505    1,505 229 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่ 14 -       - - - 206 230 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 144 144 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 60 60 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

77 โฉนด 50989 487 9674 หมู่ 1 2 1 76 976      976 230 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

78 โฉนด 46393 6 8857 หมู่ 14 4 2 61 1,861    1}861 - - - 231 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

79 โฉนด 46391 5 8855 หมู่ 14 4 2 50 1,850    1}850 - - - 231 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

80 โฉนด 46389 3 8853 หมู่ 14 0 0 41 41        41 - - - 231 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

81 โฉนด 46367 40 8831 หมู่ 14 0 1 90 190      190 - - - 207 231 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 150 150 15 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ครัว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 214 238 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม
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ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       215 238/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 169 169 6 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 42 42 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 9 9 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 42 42 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 216 240 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 7 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       217 241 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว 0 ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       218 242 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 1 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       223 247 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 4 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 224 248 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ครึ่งตกึครึ่งไม้ 150 150 9 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       225 249 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 226 250 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 4 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 227 252 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 24 24 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 231 266 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 10 บ้าน
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 232 267 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 40 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       233 267/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 14 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 25 25 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 25 25 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       234 267/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 24 24 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 235 267/3 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 200 200 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 36 36 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 236 268 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 9 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 237 269 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 25 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 30 30 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 4 4 โรงจอดรถ

ป่าจอมทอง หมู่ 14 -       - - - 238 270 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 5 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 ครัว

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       239 295 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 10 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว
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หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 240 296 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 25 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 144 144 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 6 6 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 241 297 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 60 60 12 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 36 36 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 30 30 โรงจอดรถ

82 โฉนด 46436 27 8900 หมู่ 14 4 0 20 1,620    1,620 - - - 297 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       242 317 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 7 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       - - - 243 319 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 244 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 30 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

83 โฉนด 46442 24 8906 หมู่ 14 2 3 75 1,175    1,175 - - - 323 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

84 โฉนด 46378 32 8842 หมู่ 14 0 3 19 319      319 - - - 323 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

85 โฉนด 46351 20 8815 หมู่ 14 0 1 96 196      196 - - - 245 323 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 25 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

86 โฉนด 46379 26 8843 หมู่ 14 1 1 1 501      501 - - - 323 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 246 324 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว
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หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 13 13 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       247 325 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไมท่ราบขอ้มลู

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 248 326 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 12 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 20 20 ยุ้งขา้ว

87 โฉนด 46411 4 8875 หมู่ 14 7 1 52 2,952    2,952 - - - 326 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 249 327 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 80 80 2 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 208 208 ร้านค้า

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 250 328 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 144 144 2 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 12 12 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 251 329 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 25 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 64 64 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 504 โรงจอดรถ ไม้ 60 60 โรงจอดรถ

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 252 332 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 28 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 6 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 48 48 ยุ้งขา้ว

88 โฉนด 46382 31 8848 หมู่ 14 0 3 81 381      381 - - - 332 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

89 โฉนด 46412 5 8876 หมู่ 14 2 1 6 906      906 - - - 332 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 253 333 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 20 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       338 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 3 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว
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ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 254 338/1 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 17 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 ครัว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 255 338/2 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 120 120 20 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 96 96 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 16 16 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

ไมม่เีอกสารสทิธิ์ หมู่ 14 -       - - - 256 347 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 100 100 10 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 84 84 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 80 80 เก็บของ

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

90 โฉนด 46413 6 8877 หมู่ 14 2 1 20 920      920 347 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

91 โฉนด 46415 7 8879 หมู่ 14 1 1 80 580      580 - - - 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

92 โฉนด 46328 1 8792 หมู่ 14 0 2 10 210      210 - - - 257 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 840 840 1 บ้าน

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

หมู่ 14 -       ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 4 4 ห้องน  ารวม

93 โฉนด 46331 4 8795 หมู่ 14 0 1 79 179      179 - - - 258 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 108 108 บ้าน

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 108 108 ร้านค้า

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ตกึ 63 63 ครัว

หมู่ 14 -       - - - ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 523 ห้องน  ารวม ตกึ 10 10 ห้องน  ารวม

94 โฉนด 46332 3 8796 หมู่ 14 0 0 10 10        10 - - - 259 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 9 9 เก็บของ

95 โฉนด 46333 13 8797 หมู่ 14 0 0 44 44        44 - - - 230 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 100 บ้านเดี่ยว ไม้ 30 30 ยุ้งขา้ว

96 โฉนด 46334 12 8798 หมู่ 14 0 0 84 84        84 - - - 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0

97 โฉนด 46335 2 8799 หมู่ 14 0 3 4 304      304 - - - 135 ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0
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