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ในงาน

เงื่อนไข
• ผูซื้อตองระบุในชองเง่ือนไขการเสนอซ้ือวา “เสนอซ้ือในงานมหกรรมบานธนาคาร จ.เชียงใหม” 
• รายการสงเสริมการขายนี้ใหสิทธิ์เฉพาะผูที่ซื้อทรัพยในเขตพื้นที่เชียงใหม แมฮองสอน ลำพูน เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นาน พะเยา แพร ลำปาง อุตรดิตถ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ รวม 15 จังหวัด เทานั้น
• รายการสงเสริมการขายน้ี 
* ลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยสินรอการขายและวางเงิน 1% ภายในงาน รับฟรี หมอนรองคอรูปแมว 1 ใบ (1 ใบ / 1 รหัสทรัพย) ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยภายในงาน ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 เทานั้น 
* ลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยภายในงาน โดยเปนทรัพยพรอมโอนที่ไดรับการอนุมัติขาย และลูกคาโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือแจงผลการอนุมัติ จะไดรับสิทธิ์ฟรีคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 ตามที่จายจริง แตไมเกิน 20,000 บาท ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 เทานั้น 
* ทรัพยกลุมลดจัดหนักลดราคาสูงสุด 50% จำนวน 32 รายการ ใหสิทธิ์ลูกคาเสนอซื้อทรัพยดังกลาวนี้ไดถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เทานั้น 
* ทรัพยจัดรายการดับเบิ้ลคุม ลูกคาเลือกซื้อทรัพยลดสุดคุมใน คุม 1 จะไดรับสิทธิพิเศษ สามารถเลือกซื้อทรัพย คุม 2 ในราคา 888 บาท ทั้งนี้ไมสามารถเลือกซื้อแยกโฉนดได รายละเอียดและเงื่อนไขเปนไปตามที่
 ธนาคารกำหนดไวเทานั้น ใหสิทธิ์ลูกคาเสนอซื้อทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 เทานั้น
• รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ่ืนๆ ในชวงเวลาเดียวกันนี้ได

หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สี่แยกสนามบิน เชียงใหม โทร. 053-201167,  089-955-3695
หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ลำพูน โทร. 053-534820, 080-057-9189
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คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน

*
บาท20,000 ดับเบิ้ลคุมดับเบิ้ลคุม

เมื่อซ้ือทรัพย
ลดสุดคุม

ในรายการท่ีกำหนด *

คุม 1 คุม 2+ ซื้อทรัพยคุม 1 รับสิทธ์ิซื้อทรัพยคุม 2 
ที่ดินวางเปลาโฉนดละ 

ทรัพยพรอมโอน* หมายถึง ทรัพยท่ีโอนกรรมสิทธิ์เปนของธนาคารแลว ไมมีผูบุกรุกหรือผูอยูอาศัยภายในหรือติดภาระผูกพันใดๆ รวมท้ังกรณีท่ีมีผูบุกรุกแตลูกคารับภาระบุกรุก ซึ่งธนาคารพรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา
ท้ังนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดรายการสงเสริมการขายน้ีสำหรับลูกคาที่อยูระหวางรอผลการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารและไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายในระยะเวลาสงเสริมการขายท่ีธนาคารกำหนด
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วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561
ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพยจัดรายการนี้ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดระหวางวันที่ 19-21 ต.ค.61
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กลุมที่ 1 ดับเบิ้ลคุม : ทรัพยคุม 1 ลดราคาพิเศษ

โฉนดเลขที่ : 50547, 50617  เนื้อที่ : 0-2-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 225/727 หมูบาน ธารดง ปารควิลล เฟส 7 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเชียงใหม-ฮอด(ทล.108) ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท9,355,000
GPS LAT : 18.696214  LONG : 98.945263

ราคาพิเศษ 6,548,5006,548,500 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06441
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%

กม.13
150 ม.

กม.12

1.3 กม.

200 ม.

200 ม.

เขาตัวเมืองเชียงใหม

ม.ธารดง ปารควิลล เฟส 7
ตลาดฝร่ัง

รร.สันปาสัก

โครงการบานคุมพญา
การเดนโฮม
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ถ.วงแหวนรอบ 2 (ทล.121) ไป อ.สารภีไป อ.สะเมิง

 ซ.ไมมีชื่อ  ซ.ไมมีชื่อ

โฉนดเลขที่ : 39376-77  เนื้อที่ :  0-3-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 193/117 หมูบานรัตนาภรณวิลลา (รัตนภิรมย วิลล) ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหางดง-ทาขี้เหล็ก (ชม.2016) ตำบลหนองแกว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท5,187,000
GPS LAT : 18.688269  LONG : 98.940112

ราคาพิเศษ 3,630,9003,630,900 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06374
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%
ถ.เชียงใหม-ฮอด (ทล.108)

ไป อ.เมืองเชียงใหม

ไป อ.ฮอด

150 ม.

100 ม.

ถ.หางดง-ทาขี้เหล็ก (ชม.2016) ไป อ.สารภี
กม.2

กม.3

80 ม.20 ม.

หมูบานรัตนาภรณวิลลา

โฉนดเลขที่ : 34935  เนื้อที่ : 0-1-45 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 199 หมูบาน อารีนาเพลส ซอยไมมีชื่อ ถนนชมภู-บวกคาง (ชม.4090)
  ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท6,492,000
GPS LAT : 18.721401  LONG : 99.047044

ราคาพิเศษ 4,544,4004,544,400 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06357
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%

ถ.บานสุพรรณ-บานรอง (ชม.4247)

กม.546

600 ม. 500 ม.
80 ม.

กม.547

กม.1 กม.2
ไปชุมชน

ถ.ชมภู-บวกคาง (ชม.4090)

ไปชุมชน
ไปชุมชน ไปชุมชน

ถ.บานเทพาราม-บานสุพรรณ

ไปชุมชน
ไป จ.ลำพูน

ไป อ.สารภี
ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง (ทล.11)

ไป จ.เชียงใหม

โฉนดเลขที่ :  56735-37  เนื้อที่ : 0-1-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 216, 216/13 หมู 6 หมูบานสวนจิรัชญา ซอยสวนจิรัชญา
  ถนนสายเชียงใหม-ฮอด (ทล.108) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท3,811,000
GPS LAT : 18.731526  LONG : 98.956102

ราคาพิเศษ 2,667,7002,667,700 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05984
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
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ถ.เลียบคลอง

ม.เพชรบุรินทร

เขาเมืองเชียงใหม

ม.เมธินี

ปาเกหางดง
ถ.บานออ

โฉนดเลขที่ :  61031-32  เนื้อที่ : 0-0-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 170/65 หมูบานปาริชาต ซอย 5 ถนนเชียงใหม-พราว (ทล.1001)
  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท2,445,000
GPS LAT : 18.868314  LONG : 99.001925

ราคาพิเศษ 1,711,5001,711,500 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06188
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%

ตลาดสดแมโจเมืองใหม
สนง.ที่ดิน อ.สันทราย

บจก.เชียงใหม โปรเซนฟูด

ม.ชลลดา

ม.บุศรินทร

ม.นันทนา

ม.นันทวัน

ม.ชัยพฤกษ

โครงการ แลนด แอนด เฮาส พารค ม.พฤกษลดา
ม.สีวลี 1

กม.4

กม.5

กม.6

กม.7

กม.8

ถ.วงแหวนรอบสอง (ทล.121) ไป อ.ดอยสะเก็ดไป อ.แมริม
เขาเมืองเชียงใหม

ถ.สายเชียงใหม-พราว (ทล.1001)
ม.นันทนา 2

ม.ปาริชาต

สนง.ขาย

ตลาดรุงเจริญ
รร.พายัพเทคโนโลยี

ไป อ.พราว

ม.พฤกษวารี ม.สีวลี 2

235 ม.

200 ม.

1.8 กม.

โฉนดเลขที่ : 14497  เนื้อที่ : 0-1-3 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 130/2 หมู 7 ซอยเลียบลำน้ำแมสะลาบ ถนน สายบานธิ-ปาแดด (ทล.1189)
  ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท704,000
GPS LAT : 18.670661  LONG : 99.063545

ราคาพิเศษ 492,800492,800 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06185
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%

1,000 ม.
300 ม.

2,000 ม.
คริสตจักรสารภี

ไปลำพูน

ถ.เชียงใหม-ลำปาง (ทล.11)

ไป อ.บานธิ

วัดปาแดด
ถ.สายบานธิ-ปาแดด (ทล.1189)

ซ.เลียบลำน้ำแมสะลาบ

วัดแมสะลาบ

โฉนดเลขที่ : 88045, 88055, 90734  เนื้อที่ : 0-0-23.40 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป (ชม.3029) ตำบลชางเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท3,300,000
GPS LAT : 18.840700  LONG : 98.976684

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03700
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

2,310,0002,310,000 บาท

Å´ 30%

ตลาดบานพระนอน
ร.ร.บานพระนอน

คายทหาร
ป.พัน7 ศูนยราช

การจังห
วัดเชียง

ใหม

วัดแมหยวก

เรือนจำกลางเชียงใหม
ถ.เชียง

ใหม-ฝา
ง (ทล.1

07)

ถ.สมโภชเชียงใหม 700 ป (ชม.3029)

บานเอื้ออาทร

ไป อ.แ
มริม, อ

.ฝาง

เขาตัวเมืองเชียงใหม

โฉนดเลขที่ : 61771  เนื้อที่ : 0-0-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 216/6 หมูบาน ไชโยพลาซา ซอยไมมีชื่อ ถนนหางดง-ทาขี้เหล็ก (ชม.2016)
  ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท1,700,000
GPS LAT : 18.689001  LONG : 98.928194

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03771
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

1,190,0001,190,000 บาท

Å´ 30%

900 ม.

ที่วาการ อ.หางดง

สภ.อ.หางดง

ตลาดหางดง

โซน 2 โซน 4

บานยุทธนา
วัดกำแพงงาม

วัดทรายมูล

รร.วัดทรายมูล

ถ.สายหางดง-ทาข้ีเหล็ก (ชม.2016)
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ถ.เลียบคลองชลประทาน 21 ซาย

60 ม.

ไป อ.สันปาตอง

ไปเชียงใหม

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย
ศูนยทันตกรรม กม.1

โฉนดเลขที่ : 2546  เนื้อที่ : 0-0-72 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 275 หมูบานไชโยพลาซา ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหางดง-ทาขี้เหล็ก (ชม.2026)
  ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท3,675,000
GPS LAT : 18.688732  LONG : 98.929951

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 16-88-00017
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ âªÇ�ÃÙÁ

2,572,5002,572,500 บาท

Å´ 30%

กม.1 กม.2
200 ม.

1,000 ม.

35 ม.

ถ.เชียงใหม-ฮอด (ทล.108)
เขา จ.เชียงใหม

ไป อ.ฮอด

ม.ไชโยพลาซา 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปทาข้ีเหล็กถ.หางดง-ทาขี้เหล็ก (ชม.2026)

โฉนดเลขที่ :  35826  เนื้อที่ : 0-1-38.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 359 ซอยตระกูลศักดิ์ ถนนเชียงใหม-พราว (ทล.1001)
  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท1,409,000
GPS LAT : 18.95053  LONG : 98.99206

ราคาพิเศษ 986,300986,300 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06025
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

Å´ 30%

กม.14

กม.13

กม.15

กม.16
950 ม. 150 ม.

103 ม.

ถ.เลียบคลองชลประทาน
ถ.เลียบคลองชลประทานคลองชลประทานไปชุมชน

ไปชุมชนไป อ.แมริม

ไปชุมชน ไปชุมชน

ไปชุมชนไปชุมชนไป อ.พราว

เขาเมืองเชียงใหม

ถ.บานหนองหาร ม.7-บานหวยบงใน ม.8

ซ.ตระกูลศักดิ์ 

ถ.ส
าย
เชีย

งให
ม-
พร

าว
 (ท

ล.1
00

1)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพยจัดรายการนี้ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดระหวางวันที่ 19-21 ต.ค.61

จัง
หวั

ดล
ำพ

ูน

โฉนดเลขที่ : 34869  เนื้อที่ : 2-1-95 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 240 ซอยสันหนองเขียว ซอย 15 ถนนสายบานสันหนองเขียว-บานหวยงู
  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท1,806,000
GPS LAT : 19.877429  LONG : 99.173238

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05677
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

บาท

GPS LAT : 18.740178  LONG : 99.127396

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05715
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 13874  เนื้อที่ : 2-2-23 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยสันหนองเขียว ซอย 14 ถนนสายบานสันหนองเขียว-บานหวยงู
  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท1,341,000
GPS LAT : 19.876961  LONG : 99.174153

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05678
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

บาท

โฉนดเลขที่ : 119286  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 192/60 หมูบานนิคมแกรนดพลาซา ซอยไมมีชื่อ ถนนสันปาฝาย-บานหนองเปด (ลพ.5104)
  ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท2,000,000
GPS LAT : 18.594205  LONG : 99.032174

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03802
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

1,400,000 1,400,000 บาท ราคาขาย บาท700,000
GPS LAT : 18.570522  LONG : 99.065393

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03540
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

490,000490,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 97325  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 245/1 ซอยไมมีชื่อ ถนนเสียบทางรถไฟสายเหนือ ตำบลอุโมงค อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท622,000
GPS LAT : 18.646685  LONG : 99.045358

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05586
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

435,400435,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 21564  เนื้อที่ : 0-0-31 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานไรดง ถนนสันหางเสือ-เวียงหนองลอง (ทล.1031) ตำบลน้ำดิบ อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท317,000
GPS LAT : 18.471818  LONG : 98.842875

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06393
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

221,900221,900 บาท

ราคาขาย บาท3,322,000
GPS LAT : 18.51687  LONG : 98.94004

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09680
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

2,325,4002,325,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 33319, 33321  เนื้อท่ี : 0-1-11 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานทรัพยลำพูน ซอยสนามกีฬา ถนนสายลำพูน-ลี้ (ทล.106) ตำบลปาซาง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท722,000
GPS LAT : 18.51623  LONG : 98.94049

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09641
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

505,400505,400 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ »ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �04-88-03699

โฉนดเลขที่ : 6853  เน้ือท่ี : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 300/3 ถนนสายเล่ียงเมืองลำพูน (ทล.116)

  ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

938,700938,700

Å´ 30%

โฉนดเลขท่ี : 126320  เน้ือท่ี : 0-0-16.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 157/3 หมู 2 ซอยไมมีชื่อ ถนนสันปาฝาย-สันกำแพง (ทล.1147)
  ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Å´ 30%

Å´ 30%

Å´ 30%

โฉนดเลขท่ี : 1185, 31693, 33332-33, 40320  เนื้อที่ : 3-3-27 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานทรัพยลำพูน (กลุม1, 2), เวียงเกาปาซาง (กลุม 3) ซอยสนามกีฬา (กลุม1, 2), บานสันนา
  (กลุม 3) ถนน ลำพูน-ลี้ (ทล.106) (กลุม1, 2), ประชาอุทิศ (กลุม 3) ตำบลปาซาง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

Å´ 30%

Å´ 30%

กลุมที่ 1ดับเบ้ิลคุม : ทรัพยคุม 1 ลดราคาพิเศษ

ราคาขาย บาท2,900,000
GPS LAT : 18.548890  LONG : 99.035640

ราคาพิเศษ 2,030,0002,030,000 บาท

Å´ 30%

โฉนดเลขที่ : 28971, 38624-7  เนื้อที่ : 1-0-70 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขท่ี หมู 9 บานพฤกษพนา ถนนเชียงใหม-ดอยสะเก็ด (ทล.118) ตำบลสันปูเลย
  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม

ราคาขาย บาท6,077,000
GPS LAT : 18.820638  LONG : 99.057091

ราคาพิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00132
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

4,253,9004,253,900 บาท

Å´ 30%

1,100 ม.

ตูยามโครงการพฤกษพนา

โครงการบานออรคิดเพลส

ปายโครงการบานออรคิดเพลส

เขาเมืองเชี
ยงใหม

ไป อ.ดอยส
ะเก็ด

ถนนสายเชี
ยงใหม-ดอ

ยสะเก็ด (ท
ล.118)

190 ม.

ไป อ.สันทราย

ไป อ.สารภี

โฉนดเลขที่ : 14006  เนื้อที่ : 0-1-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 18/1 ซอย 5 บานทรายมูล ถนนสันกำแพง-ออนหลวย (ทล.1006) ตำบลทรายมูล
  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท1,566,000 ราคาพิเศษ บาท1,096,2001,096,200

Å´ 30%

1,264,2001,264,200

Å´ 30%

Å´ 30%

กม.69

900 ม.

690 ม.

500 ม.
134 ม.

14 ม.

กม.70

ทางสาธารณประโยชน

ถ.เลียบแมน้ำกวง
แมน้ำกวง

ไปชุมชน
ไปเหมืองงา

ไปชุมชน

ไป อ.บานธิ

ไปแยกดอยติ ไป จ.เชียงใหมถ.เชียงใหม-ลำปาง (ทล.11)

ม.นิคมแกรนดพลาซา 

ถ.สันปาฝาย-บานหนองเปด (ลพ.5104)

130 ม.

13 ม.

1,500 ม.

กม.2
กม.3เขาเมืองลําพูน ไป อ.สันกําแพง

ถ.บานทาลอ-บานศรีคํา 

รร.ธนรันตวิทยา
วัดศรีคํา

ถ.สายสันปาฝาย-สันกําแพง (ทล.1147)

ถ.สายบานกลาง-หนองบัว (ลพ.2018)

ไป จ.ลำพูน

ซ.ไมมีชื่อ

ซอยไมมีชื่อ

ถ.เ
ลีย

บท
าง
รถ

ไฟ
เชีย

งให
ม-
ลำ

พูน

ไป จ.เชียงใหม ไป จ.เชียงใหม
ถ.เชียงใหม-ลำปาง (ทล.11)

ถ.ปาเห็ว-บานไร

ถ.ปาเสา-แมรองนอย

น้ำปงหาง

กม.167

กม.165

250 ม.
30 ม.
105 ม.

ไปชุมชน

ไป ถ.ซุปเปอรไฮเวย (ทล.11)

ไปชุมชน

ถ.เ
ชีย

งให
ม-
ลำ

พูน
 (ท

ล.1
06

)

เขาเมืองลำพูน

725 ม.

กม.6

กม.5

รร.บานไรดงถ.สายบานไรดง (ลพ.4009)

ไปแยกสันหางเสือ

ไป อ.เวียงหนองลอง

รพ.สงเสริมสุขภาพชุมชนบานไรดง

วัดมะคับทอง

ณาปนสถานบานไรดง

ถ.สัน
หางเ

สือ-เ
วียงห

นองล
อง ท

ล.(10
31)

ซ.5

ซ.4

ซ.3

กลุมที่ 2
กลุมที่ 1

200 ม.

207 ม.

กลุมที่ 3

บานทรัพยลำพูน (กลุม1, 2)

บานเวียงเกาปาซาง (กลุม3) 

ถ.ลำพูน-ลี้ (ทล.106) 

วัดพานิชสิทธิการามสนง.เทศบาล ต.ปาซาง

แมน้ำกวง

ถ.ประชาอุทิศ

ถ.ประชาอุทิศ (1032) 

200 ม.

200 ม.
โรงรับจำนำ

สำนักงานเทศบาล
ต.ปาซาง

ศูนยหัตถกรรมลำพูน
กม.143

ถ.สนามกีฬา
สหกรณการเกษตรฯ

วัดพานิชสิทธิการาม
ซ.เทศบาล 1

ซ.ทางเขาเทศบาลปาซาง
โรงน้ำแข็ง
ถ.ลำพูน-ลี้ (ทล.106)

125 ม.

200 ม.
120 ม.

30 ม.

กม.5

กม.4

กม.3

กม.1

กม.2

เขาเมืองลําพูน

ตลาดนัดจตุจักรลําพูน

แมน้ํากวง

ไป (ทล.116) 

ถ.เชียงใหม-ลําปาง (ทล.11)

ถ.
สา
ยลํ

าพ
ูน-
ดอ

ยติ
 (ท

ล.
11

4)

ไป จ.เชียงใหม ไป จ.ลําปาง

ไป อ.ปาซาง
ไปบานสันปาสัก

ถ.เลี่ยงเมืองลําพูน (ทล.116) 

ซ.บานทรายมูล 4

ไปชุมชนไปบานออนหลวย

ตันตัน
ไป อ.แมออน

ถ.สันกำแพง-ออนหลวย (ทล.1006)

ไป อ.เมืองเชียงใหมซ.เทพบุตรไปชุมชน

ถ.ศรีทรายมูล

500 ม.

55 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ที่สวน

ที่สวนที่สวน ที่สวน

ที่สวน

ที่สวน
ที่สวน

·Õè¹Ò

กม.147
กม.146

ไปเชียงใหม ไปเชียงราย

อบต.สันทราย
วัดศรีบุญเรือง รร.ศรีบุญเรือง

ซ.สันหนอง
เขียว ซอย 

15

ซ.สันหนอง
เขียว ซอย 

14

450 ม.

200 ม.

1.8 กม.

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปท่ีสวน

ไปท่ีสวน

ถ.สายเชียงใหม-ฝาง (ทล.107)

ซ.สันหนองเขียว ซอย 13

ถ.บานสันหนองเขียว-หวยงู 

ไปบานตนสาน

ซ.ไมมีช่ือ

ที่สวน

ที่สวนที่สวน ที่สวน

ที่สวน
ที่สวน

·Õè¹Ò

กม.147
กม.146

ไป อ.ไชยปราการ
ไป อ.ฝาง

อบต.สันทราย
วัดศรีบุญเรือง รร.ศรีบุญเรือง

ซ.สันหนอง
เขียว ซอย 

15

584 ม.

200 ม.

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปท่ีสวน

ไปท่ีสวน

ถ.สายเชียงใหม-ฝาง (ทล.107)

ซ.สันหนองเขียว ซอย 13
72 ม.

ถ.บานสันหนองเขียว-หวยงู 

ไปบานตนสาน

ซ.สันหนอง
เขียว ซอย 

14



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพยจัดรายการนี้ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดระหวางวันที่ 19-21 ต.ค.61

ที่ตั้ง : หมูบานมิสตี้ฮิลล ถนนเชียงใหม-พราว (ทล.1001) ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ »ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò01-88-01922

 แปลงที่ โฉนดเลขที่ เนื้อที่ดิน ราคาขาย ราคาพิเศษ
7937  1-1-59 ไร
7941  0-1-79 ไร
  รวม  1-3-38 ไร
5461  1-0-72 ไร
7766  0-2-26 ไร
  รวม  1-2-98 ไร

8266  1-2-41 ไร

 888.-
 888.-
 รวม  1,776.-
 888.-
 888.-
 รวม  1,776.-

 888.-
 888.-
 รวม  1,776.-

888.-

736,908.-

9361  0-3-15 ไร
9378  0-2-81 ไร
  รวม  1-1-96 ไร

629,223.-

676,731.-

1

2

3

4

779,138.-

กลุมที่ 1 ดับเบิ้ลคุม : ทรัพยคุม 2 แปลงละ

ผังโครงการมิสตี้ฮิลล

ถ.ลาดยาง 4 เมตร

¡Á.43¡Á.42¡Á.40

¡Á.39

¡Á.38

¡Á.44

ÇÑ´ËÑÇ½ÒÂ

วัดเทพนิมิต

วัดพระธาตุสุนันทา

วัดขันติวนาราม 500 ม.

แปลงท่ี 1

แปลงท่ี 4

แปลงท่ี 1 เนื้อที่ 1-3-38 ไร
แปลงท่ี 2 เนื้อที่ 1-2-98 ไร 
แปลงท่ี 3 เนื้อที่ 1-2-41 ไร 
แปลงท่ี 4 เนื้อที่ 1- 1-96 ไร

แปลงท่ี 3

แปลงท่ี 2

ä» Í.¾ÃŒÒÇ¡Á.41

¶.ÊÒÂàªÕÂ§ãËÁ‹-¾ÃŒÒÇ (·Å.1001)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพยจัดรายการนี้ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดระหวางวันที่ 19-21 ต.ค.61

กลุมที่ 2 ดับเบิ้ลคุม : ทรัพยคุม 1 ลดราคาพิเศษ

กลุมที่ 2 ดับเบิ้ลคุม : ทรัพยคุม 2 แปลงละ

ราคาขาย บาท221,000

โฉนดเลขท่ี : 9334, 9376  เน้ือท่ี : 0-2-46 ไร
ที่ตั้ง : หมูบาน มิสต้ี ฮิลล

  ถนนสายเชียงใหม-พราว (ทล.1001)

  ตำบลแมหอพระ อำเภอแมแตง

  จังหวัดเชียงใหม

 LAT : 19.120427  LONG : 99.038559

ราคาพิเศษ 110,500110,500 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-77-00934
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย บาท342,000

โฉนดเลขที่ : 119334  เน้ือที่ : 0-2-28 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเดนสโรชา

  ถนนพหลโยธิน กม.715+200

  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

  จังหวัดลำปาง

GPS LAT : 18.34664  LONG : 99.56206

ราคาพิเศษ 171,000171,000 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-77-00933
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย บาท513,200

นส. 3 ก. เลขที่ : 1930
เนื้อที่ : 25-1-83 ไร
ที่ตั้ง : ตำบลทาขาวเปลือก

  อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ราคาพิเศษ 888888 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-77-00944
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

Å´ 50%

Å´ 50%

888.-

สนง.โครงการ

680 Á.

500 Á.

190 Á.

600
 Á.

830 Á.

¡Á.611
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ศาลจังหวัด

โครงการจิตตอารีวิลล

ทางหลวงชนบท สาย บ.ทาขาวเปลือก-บ.ดอนจั่น

ไป อ.แมจัน

ไป อ.ดอยหลวง

หนองนํ้าสาธารณประโยชน

วัดทาขาวเปลือกใหม

สุสาน

คุมอินฟา

650 ม.



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” เพื่อยืนยันการเสนอ
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”


