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ทรัพยในเขตพื้นที่ทรัพยในเขตพื้นที่
จังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณจังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ
ทรัพยในเขตพื้นที่
จังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ

ใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61ใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61ใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยจัดรายการ
ลดราคาพิเศษสูงสุด



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดลําปาง

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.เ
ชีย

งให
ม

จ.ล
ำป

าง

โฉนดเลขที่ : 44645, 36368-71  เนื้อที่ : 2-0-35 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพฤกษพนา ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด (ทล.118)
  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท5,845,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09122
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.820020  LONG : 99.056638

ราคาพิเศษ 4,091,5004,091,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 5461, 7766, 7937, 7941, 8266, 9361, 9378  เนื้อที่ : 6-2-73 ไร
ที่ตั้ง : หมูบาน มิสตี้ฮิลล ถนนเชียงใหม-พราว (ทล.1001)
  ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท2,822,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-01922
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 19.11581  LONG : 99.04323

ราคาพิเศษ 1,552,1001,552,100 บาท

โฉนดเลขที่ : 131677, 131678, 119327  เนื้อที่ :  0-1-84 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเดนสโรชา ซอยไมมีชื่อ ถนนนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)
  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท736,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-03956
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.347601  LONG : 99.562123

ราคาพิเศษ 441,600441,600 บาท

โฉนดเลขที่ : 28647, 128121  เนื้อที่ : 0-1-38 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานจิตตอารีวิลล 2 ซอยไมมีชื่อ ถนนนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)
  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,104,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09140
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.346720  LONG : 99.555048

ราคาพิเศษ 772,800772,800 บาท

Å´ 30%

Å´ 45%
Å´ 40%

Å´ 30%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04922

ราคาขาย บาท1,180,000

โฉนดเลขที่ : 34694  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 142 หมูบานบานปงใต

  ถนนเกาะคา-หางฉัตร (ทล.1034)

  ตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

GPS LAT : 18.26813  LONG : 99.37896

ราคาพิเศษ 826,000826,000 บาท

Å´ 30%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05262

ราคาขาย บาท688,000

โฉนดเลขที่ : 44361  เนื้อที่ :  0-3-9 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานมอนจอมทอง (ราง) ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเชียงใหม-ฮอด (ทล.108)
  ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

GPS LAT : 18.269797  LONG : 98.632684

ราคาพิเศษ 412,800412,800 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§
12-88-00097

ราคาขาย บาท2,857,000

โฉนดเลขที่ : 139130  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ หมูบานตนธงชัย
  ถนนสายลำปาง-แจหม (ทล.1035)
  ตำบลตนธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

GPS LAT : 18.33248  LONG : 99.52757

ราคาพิเศษ 1,428,5001,428,500 บาท

Å´ 40%

Å´ 50%

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทานั้น

800 ม.

950 ม.

190 ม.

250 ม.

กม. 4 กม. 5 กม. 6

ไป อ.ดอยสะเก็ดเขาเมืองเชียงใหม

ม.พฤกษพนา 

ซ.กระดังงา L4

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด (ทล.118) 

ถ.หลักโครงการฯ

ลำเหมืองแมสัก

ä» Í.¾ÃŒÒÇ

โครงการมิสตี้ฮิลล

¡Á.43¡Á.42¡Á.40
¡Á.41

¡Á.39

¡Á.38

¡Á.44

ÇÑ´ËÑÇ½ÒÂ

¶.ÊÒÂàªÕÂ§ãËÁ‹-¾ÃŒÒÇ (·Å.1001)

วัดเทพนิมิต

วัดพระธาตุสุนันทา

วัดขันติวนาราม 500 ม.

500
 Á.

¡Á.715

ไป อ.งาว

ÇÑ´ปูàËÅ×Í§
¡Á.716

ศาลคดีเด็กและเยาวชน

โครงการจิตตอารีวิลล 2
ไปเมืองลำปาง

ม.พรรณี

ม.เทพอุมาวิว

ถ.น
คร
สว
รรค
-เชี
ยง
ราย

(ทล
.1)

ม.เดนสโรชา

สนง.ขาย
600 Á. 100 Á.

50 Á.ม.จิตตอารีวิลล 2

ถ.น
คร

สว
รร
ค-
เชีย

งร
าย

 (ท
ล.1

) 

กม.715

กม.714

500 ม.

250 ม.
60 ม.

ไป จ.พะเยา

ไป จ.ลำปาง

วัดปูเหลือง

ไปบานตนยาง

ซ.15
ซ.16

รร.พิชัยวิทยา

50 ม.

ถ.ไปบานต
นตอง

ซ.17

ไปหมูบานเด
นพัฒนา

วัดบานจำทรายมูล
ตลาดสด

กม.10

กม.11

กม.9

ซ.บานปงเหนือวัดปงเหนือ

วัดปงใต

ร.ร.บานปงใต (เดิม)

ทางเขาบานมาเหนือ

950 Á.

200 Á.

ซ.บานปง
ใต

ถ.เกาะคา-หางฉัตร (ทล.1034)

กม.77500 ม.

อบต.ตนธงชัย

เจริญคาของเการุงเรืองคาของเกา
บ.บางกอกแบรรี่

ถ.ดิน 3 เมตร

เขาตัวเมืองลำปาง กม.2

กม.3 100 ม.

90 ม.

1.3 
กม.

760
 ม.

กม.4

ทล.1329

ถ.ลำปาง-แจหม (ทล.1035)

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.แจหม



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

จังหวัดลําพูน

ทรัพยลดราคาสูงสุด

โฉนดเลขที่ : 118911-3 (เดิม นส. 3 ก. ที่ 6546-48)  : 2-1-3 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนเชิงดอยรีสอรท ถนนสันปาฝาย-สันกำแพง (ทล.1147)
  ตำบลมะเขือแจ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท2,709,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-04337
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.618461  LONG : 99.096237

ราคาพิเศษ 1,760,8501,760,850 บาท

โฉนดเลขที่ : 9618  เนื้อที่ : 0-2-28.50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเชียงใหม-ลำปาง (ทล.11) ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท343,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08778
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.581759  LONG : 99.028086

ราคาพิเศษ 171,500171,500 บาท

โฉนดเลขท่ี : 14679, 14687  เนื้อที่ : 6-2-38 ไร
ที่ต้ัง : ซอยสาธารณประโยชน (ไมมีช่ือ) ถนนสายลำพูน-ลี้ (ทล.106) ตำบลบานโฮง อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท930,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09241
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.286996  LONG : 98.811213

ราคาพิเศษ 604,500604,500 บาท

โฉนดเลขที่ : รวม 15 แปลง  เนื้อที่ : 3-1-92.10 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานฟาเปยงดิน ถนนสายบานรองกองขาว-สันกำแพง (ชม.3039)
  ตำบลบานธิ อำเภอบานธิ จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท1,528,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08997
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 18.671494  LONG : 99.109875

ราคาพิเศษ 764,000764,000 บาท

โฉนดเลขที่ :  22679  เนื้อที่ :  0-3-35 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี หมู 3 หมูบานฉางขาวนอยเหนือ ซอยฉางขาวนอยเหนือ 13
  ถนนลำพูน-ลี้ (ทล.106) ตำบลปาซาง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท4,048,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05105
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 18.50603  LONG : 98.94441

ราคาพิเศษ 2,833,6002,833,600 บาท

จ.ล
ำพ

ูน

Å´ 35%
Å´ 50%

Å´ 30%

Å´ 35%

หมายเหตุ : ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบตำแหนงที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไป อ.ลี้

ซ.หวยกานหมูท่ี 1

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีช่ือ)

ชุมชนบานหวยกาน

กม.112

กม.111
600 ม. ถ.สายลำพูน-ลี้ (ทล106)

ไป อ.ปาซาง
ร.ร.บานหวยกาน

สวนลำไย
ลำเหมืองสาธารณประโยชน

300 ม.

ชุมชนบานหวยกาน

Å´ 50%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04545

ราคาขาย บาท2,318,000

โฉนดเลขที่ : 7454  เนื้อที่ : 0-2-14 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22 ถนนสายทาลี่-มวงโตน (ทล.1010)
  ตำบลบานโฮง อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

GPS LAT : 18.336429  LONG : 98.797892

ราคาพิเศษ 1,390,8001,390,800 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04238

ราคาขาย บาท2,838,000

โฉนดเลขที่ : 36514  เนื้อที่ :  1-1-68 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่
  ถนนสันหางเสือ-เวียงหนองลอง (ลพ.1209)
  ตำบลนครเจดีย อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

GPS LAT : 18.453124  LONG : 98.885173

ราคาพิเศษ 1,702,8001,702,800 บาท

Å´ 40%

โฉนดเลขที่ : 44870  เนื้อที่ : 0-2-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 16 ถนนสายบานดอนตอง-บานเหลา (ลพ.1207) ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท1,138,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03664
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 18.495909  LONG : 98.899825

ราคาพิเศษ

Å´ 50%

569,000569,000 บาท

Å´ 40%

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอ (ขนาดประมาณ 20 x 30 ม.)

วัดบานปาเปา

วัดเหมืองกวัก

โครงการธนโชค

สถานีอนามัย ต.มะเขือแจ

ถ.สายสันปาฝาย-สันกำแพง
(ทล.1147)

กม.9

กม.8

ไปสันกำแพง

ปายบานสวนเชิงดอยรีสอรท300 ม. 300 ม.

300 ม.
100 ม.

70 ม.

ไปนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

ถ.ภายในโครงการ
บานสวนเชิงดอยรีสอรท

¡Á.69

¡Á.67

áÂ¡ÊÑ¹»†Ò½‡ÒÂ

ÇÑ´»ÃÐμÙâ¢§

1,900 Á.

ÅÓËŒÇÂáÁ‹ÂÒ¡
¶.ÊÒÂàªÕÂ§ãËÁ‹-ÅÓ»Ò§ (·Å.11)

ถ.ใน ม.นครเจดีย
ไป อ.เวียงหนองลอง

ถ.สันหางเสือ-เวียงหนองลอง (ลพ.1209) 

65 ม.

ไป อ.สารภี ถ.สายบานธิ-ปาแดด (ทล.1189)

ถ.สายบานรองกองขาว-สันกําแพง (ชม.3039)

ไป อ.สันกําแพง

โครงการฟาเปยงดิน

ไปบานชางเพี้ยน

ป อ.บานธิ

กม.6 กม.7
กม.8

1 กม.

200 ม.

800 ม.

400 ม.

250 ม.

75 ม.

120 ม. 84 ม.

ถ.สายตนผ้ึง-หนองเงือก
กม.139+850ไปสันปาตอง

ถ.สายสันปาตอง-ปาซาง (ทล.116) ไป จ.ลำปาง

ไปบานหนองเงือก
ไปบานปาชุก

ร.ร.บานดอนตอง
ตลาดสด

สามแยกสะปุง

ถ.สายบานดอนตอง-บานเหลา (ลพ.1207)
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จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดแพร 

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.พ

ะเย
า

จ.เชียงราย

โฉนดเลขที่ : 31562  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง :  เลขท่ี 220, 220/1 ซอย 7 บานธาตุสบแวน ถนนสายเชียงคำ-เทิง (ทล.1021)
  ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท1,103,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04855
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 19.536532  LONG : 100.296352

ราคาพิเศษ 606,650606,650 บาท

โฉนดเลขที่ : 53116  เนื้อที่ : 0-0-43 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอย 4 บานกอม ถนนสายเชียงคำ-บานแฮะ (ทล.1148)
  ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท536,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05329
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 19.511840  LONG : 100.316061

ราคาพิเศษ 348,400348,400 บาท

โฉนดเลขท่ี : 16684  เนื้อที่ : 0-1-29 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขที่ ซอย 12 ถนนสายบัวสถาน-ศรีจอมแจง (ทล.1292) ตำบลหงสหิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท676,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05326
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 19.518678  LONG : 100.104789

ราคาพิเศษ 439,400439,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 6291  เนื้อที่ : 0-1-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 69, 144 ซอยไมมีชื่อ ถนนบุญญาลังกา ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท626,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05452
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 19.168174  LONG : 99.988503

ราคาพิเศษ 406,900406,900 บาท

Å´ 45%

Å´ 35%

Å´ 35%

Å´ 35%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04915

ราคาขาย บาท2,616,000

โฉนดเลขที่ : 21997  เนื้อที่ : 0-1-58 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 153
  ถนนสายหาแยกพอขุนเม็งราย-เวียงชัย (ทล.1232)
  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

GPS LAT : 19.902522  LONG : 99.908986

ราคาพิเศษ 1,569,6001,569,600 บาท

Å´ 40%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04822

ราคาขาย บาท1,775,000

โฉนดเลขที่ : 55183  เนื้อที่ : 0-1-14 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 309 หมูบานยอดสุข ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายพะเยา-เชียงคำ (ทล.1021)
  ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

GPS LAT : 19.515504  LONG : 100.294811

ราคาพิเศษ 1,065,0001,065,000 บาท

Å´ 40%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04703

ราคาขาย บาท 1,607,000

โฉนดเลขท่ี : 3533  เน้ือที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานแพะริมน้ำ ถนนบานทากาศ

  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน

GPS LAT : 18.421636  LONG : 98.990281

ราคาพิเศษ 964,200964,200 บาท

Å´ 40%

ถ.ÊÒÂàªÕÂ§¤Ó-à·Ô§ (·Å.1021)
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ไป อ.จุน

ไปชุมชน

ซ.7 บานธาตุสบแวน

แมน้ำลาว

ถ.สายเชียงคำ-บานแฮะ-ทาวังผา
(ทล.1148)
ไป อ.ปง

ไป อ.เทิง

¡Á.4 ¡Á.3Ê¹§.¢¹Ê‹§·Ò§º¡àªÕÂ§¤Ó

ä» Í.»§  ¶.ÊÒÂàªÕÂ§¤Ó-ºŒÒ¹áÎÐ (·Å.1148)
140 Á.

100 Á.

25 Á.

ไป อ.เชียงคำ

ไปบานปาแดด

ซ.6 บานกอม

ซ.4 บานกอม

แมน้ำลาว

¡Á.24

520 Á.

¡Á.23

ไป อ.จุน

¶.ÊÒÂบานºÑÇÊ¶Ò¹-ÈÃÕ¨ÍÁá¨Œ§
(·Å.1292)
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ถ.สายพะเยา-เชียงคำ (ทล.1021)

ถ.ป
ระช
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ถ.สายบานดอก
คำใต-ดอนเหล

็ก

ซ.ไมมีช่ือ
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.

ถ.สายบานโพธิ์ชัย-บานดาย
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170 Á.
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ä»ºŒÒ¹àªÕÂ§ºÒ¹

ถ.สายพะเยา-เชียงคำ (ทล.1021)

ä» Í.¨Ø¹

ä» Í.à·Ô§ถ.สายเชียงคำ-จุน (ทล.1021)

กม.17

กม.18 เขาเมืองลำพูน

ถ.บานทากาศซ.ไมมีชื่อ

ถ.ทาจักร-แมทา (ทล.1033)

ไป อ.แมทา
ถ.รพช.บานศรีปาน-บานสันเหนือ

ร.ร.ศรีปาน

สภ.ทากาศ

ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

ไปบานดอยคำ

รานกิติรัตนวัสดุ
300 ม.

170 ม.
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จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดเพชรบูรณ

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.พ

ิจิต
ร

จ.อ
ุตร
ดิต

ถ
จ.เ
พช

รบู
รณ



โฉนดเลขที่ : 2387  เนื้อที่ : 4-0-84.90 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานแกง-บานทาสัก (อต.4063) ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท1,507,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00200
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 17.418390  LONG : 100.121850

ราคาพิเศษ 1,054,9001,054,900 บาท

โฉนดเลขที่ :  30511  เนื้อที่ : 0-1-37 ไร
ที่ตั้ง :  เลขท่ี 147 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายวังสีสูบ-งิ้วงาม-ผาเลือด (ทล.1106)
  ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท826,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05373
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 17.666890  LONG : 100.199683

ราคาพิเศษ 536,900536,900 บาท

โฉนดเลขที่ : 2940-41  เนื้อที่ : 0-3-15 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 36 ซอยบานโกเบี้ยว ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)
  ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท2,363,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04119
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.214015  LONG : 100.446442

ราคาพิเศษ 1,417,8001,417,800 บาท

โฉนดเลขที่ : 3568, 3573  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 29/6-7, 29/14 หมูบานวชิรชัย 2 ซอยภายในหมูบานวชิรชัย 2
  ถนนสายนครสวรรค-พิษณุโลก (ทล.117) ตำบลบานนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท2,500,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03229
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

GPS LAT : 16.502280  LONG : 100.142787

ราคาพิเศษ 1,750,0001,750,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 55 ตราจอง  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยแขก (แยกยอย) ถนนสายสากเหล็ก-บานมุง (ทล.1115)
  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท282,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01876
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.493193  LONG : 100.480297

ราคาพิเศษ 169,200169,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 11193, 32806  เนื้อที่ : 1-2-96.70 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานทาบัว-ทับปรู (พจ.4008) ตำบลทุงนอย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท673,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09432
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 16.126291  LONG : 100.313402

ราคาพิเศษ 437,450437,450 บาท

โฉนดเลขที่ : 15280, 15772  เนื้อที่ : 2-0-13 ไร
ที่ตั้ง :  เลขท่ี 101, 207 ซอยชุมชนบานนาสนุน ถนนสายลำนารายณ-เพชรบูรณ (ทล.2275)
  ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท4,822,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05028
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.530090  LONG : 101.186215

ราคาพิเศษ 3,134,3003,134,300 บาท

โฉนดเลขที่ : 88063, 88069-70, 88073, 88077, 88079, 88083, 88095, 88097  : 6-3-74 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเขาคอแกรนดวิว ถนนสายนางั่ว-หนองแมนาง (ทล.2196)
  ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท3,043,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08457
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 16.543200  LONG : 101.135466

ราคาพิเศษ 1,521,5001,521,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 5876, 12410, 20291, 20166  เนื้อที่ 
ที่ตั้ง : หมูบานเพชรบูรณการเดนฮิลล ซอยภายในโครงการ ถนนสายหนองบัว-ลำชีบน (ทล.225)
  ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท1,770,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07899
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.826505  LONG : 101.087136

ราคาพิเศษ 885,000885,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 8161  เนื้อที่ : 2-0-45 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเพชรบูรณ การเดนท ฮิลล ถนนสายหนองบัว-ลำชีบน (ทล.225)
  ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท529,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08600
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.807420  LONG : 101.088323

ราคาพิเศษ 264,500264,500 บาท
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 ¶.ÊÒ

ÂºŒÒ¹
á¡‹§-

ºŒÒ¹·
‹ÒÊÑ¡ 

(Íμ.4
063)

 ¶.Ê
ÒÂºŒÒ

¹á¡
‹§-¾Ôª

ÑÂ (·
Å.12

04)

ä» Í
.¾ÔªÑÂ

ä»ºŒÒ
¹·‹ÒÊ

Ñ¡

ä»ºŒÒ
¹á¡‹§

200 Á.
กม.3

กม.12

กม.4
200 ม.

21 ม.

200 ม.

400 ม.

ไปผาเลือด

ไปแขวงการทาง

ไปเขื่อนสิริกิติ์
ถ.สายอุตรดิตถ-เขื่อนสิริกิติ์ (ทล.1045)

ไปแยกวังสีสูบ

ซอยตัน ซอยตัน

ซอยตัน

ไปชุมชน ไปชุมชน
ไปชุมชน

ไปชุมชนซ.ไมมีชื่อ 
ถ.สายวังสีสูบ-งิ้วงาม-ผาเลือด (ทล.1106)

ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)

ซ.บานโกเบ้ียว ซ.ตัน

ซ.ตัน
ไปที่นา

400 ม.

32ม.

คลองสาธารณประโยชน

คลองสาธารณประโยชน

ไปท่ีวาการ อ.ตะพานหิน
ไปตลาดตะพานหิน

ไปทาเรือตะพานหิน

ไปบานปาแดง ไปบานคงตะขบ

ไป อ.ทับคลอ

ไป จ.เชียงใหม ไป กทม.ทางรถไฟสายเหนือ

สถานีรถไฟตะพานหิน

กม.4

กม.3

กม.2

ไปชุมชน

ม.วชิรชัย 2 

กลุมที่ 2 

กลุมที่ 1 

ถนนสายนครสวรรค-พิษณุโลก (ทล.117)

ไป จ.พิษณุโลก

ไป อ.สามงามไป จ.กำแพงเพชร

ไป จ.นครสวรรค
ไปบานนิคม

(ทล.115)
กม.90

กม.89
890 ม.

42 ม.

25 ม.

กม.38
กม.39

กม.2

กม.0

100 ม
.

40 ม.

300 ม.

ซ.แขก (แยกย
อย)

ซ.ตัน

ซ.ตัน
ซ.ตัน

ซ.แขก

ซ.เทศบาล
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 ถ.สายสากเหล็ก-บานมุง (ทล.1115) 

ไป อ.เนินมะปราง

ไป อ.วังทอง

ไป อ.วังทร
ายพูน

ถ.สายวังท
อง-เขาทรา

ย (ทล.11)
 

ถ.สายพิจิตร-สากเหล็ก (ทล.111) 

ไปตลาดสากเหล็
ก

ไป จ.พิจิตร

กม.7 กม.6

กม.12

350 ม
.

300 ม.

คลองชลประทาน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.โพทะเล

ไปบานปากวัด

ไปชุมชน
ไปวัด

ขวาง

ไปท่ีนา

ถ.สายบานทาบัว-ทับปรู (พจ.4008)

ถ.สายบานคลองตางาว-บานทับทิม (พจ.3029)

ไปวัด
ทับท

ิม

ถ.ส
ายบ

างมู
ลน
าก-

โพท
ะเล

 (ท
ล.1

067
)

ไป อ.บางมูลนาก

ซ.ชุมช
นบาน

นาสน
ุน

ไป อ.วิเชียรบุรี

ไป อ.ศรีเทพ

¡Á.236

¡Á.237
¡Á.1

2 ¡Á.

825 Á.75 Á.

¡Á.3 ¡Á.2

¡Á.235

ถ.สายบานนาง่ัว-บานสะเดาะพง (ทล.2258)

 ¶.ÊÃÐºØÃÕ-ËÅ‹ÁÊÑ¡
(·Å.21)

ä» Í.ËÅ‹ÁÊÑ¡
ä»à¢Ò¤ŒÍ

ÃÕ ·ËÇÑ§á¡Œ ¿

Ê¶Ò¹ÕÍ¹ÒÁÑÂ¹Ò§ÑèÇ
ÃÃ.ºŒÒ¹¹Ò§ÑèÇ
ÇÑ´â¾ Ô̧ì¡ÅÒ§

ÊâÁÊÃ¤ÅÑºàÎŒÒÊ 

à¢Ò¤ŒÍ á¡Ã¹ ́ÇÔÇ 
ซ.ภายในโครงการ

กม.53

กม.54

1,260 ม.

200 ม. 940 ม.

400 ม.

650 ม.

ไปท่ีวาง

ไปท่ีวาง
ไปท่ีวาง

ไปท่ีวาง

ไปท่ีวาง

ไปท่ีวาง ไปท่ีวาง โครงการเพชรบูรณการเดนฮิลล 

ไปแยกราห
ุล ไปแยกซับบ

อน
ถ.สายหนอ

งบัว-ลำชีบ
น (ทล.225)

สหฟารม

4.1 กม.

600 ม.
400 ม.

650 ม.

¡Á.146 3.5 ¡Á.

ä»à¾ªÃºÙÃ³ 

ä» ¨.ªÑÂÀÙÁÔ

ä» Í.ÇÔàªÕÂÃºØÃÕ 

ä» Í.Ë¹Í§ºÑÇ

¶.สายหลักâ¤Ã§¡ÒÃà¾ªÃºÙÃ³  ¡ÒÃà Œ́¹·  ÎÔÅÅ  

100 Á.950 Á. 320 Á.

¡Á.52 ¡Á.53

สนามฟุตบอล
ปายโรงแรมà¾ªÃºÙÃ³  ¡ÒÃà Œ́¹· ÎÔÅÅ  

ถ.สายหนองบัว-ลำชีบน (ทล.225)

¶.ÊÃÐºØÃÕ-หÅ‹ÁÊÑ¡ (·Å.21)



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

กดลิงค “คนหาและเสนอซื้อทรัพยสินรอการขาย”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซ้ือใหกดปุม “เสนอราคาซื้อ” 

หนาจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเปนเง่ือนไขการจำหนาย
ทรัพยสินรอการขาย กดปุม “ยอมรับ” เพ่ือยืนยันการเสนอ
ซื้อทรัพย

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผล
การเสนอซ้ือใหทานทราบภายใน 8 วันทำการ 

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”


