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อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ภาคเหนือภาคเหนือภาคเหนือ

ลดสูงสุด



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.เชียงใหม และ จ.เชียงราย

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

จ.เ
ชีย

งให
ม

จ.เชียงราย

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

ราคาขาย บาท756,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05262
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.269797  LONG : 98.632684

453,600453,600 บาท
ราคา
พิเศษ

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

ราคาขาย บาท5,845,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09122
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.820020  LONG : 99.056638

3,799,2503,799,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 46990  เนื้อที่ : 0-1-45 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี หมูที่ 10 หมูบานชางเพ้ียน ถนนสายปาแดด-บานธิ (ทล.1189)
  ตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท700,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00336
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 18.68110  LONG : 99.09146

455,000455,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 6596  เนื้อที่ : 1-1-56 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายฮอด-แมตืน (ทล.1103) ตำบลบานแอน อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ราคาขาย บาท468,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10602
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.054623  LONG : 98.621896

304,200304,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 6796  เนื้อที่ : 2-3-71 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานรองขุน-บานศรีสะอาด (ชร.4008)
  ตำบลปาตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ราคาขาย บาท554,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10608
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 19.875232  LONG : 100.248574

360,100360,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 44331  เนื้อที่ : 0-3-66 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

ราคาขาย บาท1,830,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10134
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 20.419279  LONG : 99.923040

1,189,5001,189,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04768

ราคาขาย บาท7,180,000

โฉนดเลขท่ี : 38620-1, 47040-1, 46493-5  เนื้อที่ : 1-1-15 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขที่ หมูที่ 9 หมูบานบานพฤกษพนา
  ซอยโครงการบานพฤกษพนา
  ถนนสายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด (ทล.118)
  ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

GPS LAT : 18.820276  LONG : 99.056874

4,667,0004,667,000 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10028

ราคาขาย บาท1,144,000

โฉนดเลขที่ : 767  เนื้อที่ : 2-0-67 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายเชียงใหม-ฮอด (ทล.108)

  ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

GPS LAT : 18.516817  LONG : 98.827216

743,600743,600 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนตกอยูในบังคับภารจำยอมเร่ืองทางเขา-ออก ใหกับที่ดินแปลงอ่ืน
  (เนื้อที่ประมาณ 0-1-26 ไร) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.เชียงราย จ.แพร และ จ.พะเยา

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

จ.แพร
จ.พะเยา

โฉนดเลขที่ : 1408  เนื้อที่ : 15-1-86 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานปลองใต-บานหนองแรด ตำบลปลอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ราคาขาย บาท3,839,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10332
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 19.631542  LONG : 100.092840

2,495,3502,495,350 บาท
ราคา
พิเศษ

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

ราคาขาย บาท626,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05452
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 19.168174  LONG : 99.988503

406,900406,900 บาท
ราคา
พิเศษ

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

ราคาขาย บาท536,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05329
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 19.511840  LONG : 100.316061

348,400348,400 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 52799  เนื้อที่ : 3-0-92.70 ไร
ที่ตั้ง : ถนน สายพะเยา-ปาแดด (ทล.1202) ตำบลทาวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท1,132,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10073
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 19.211562  LONG : 99.943737

735,800735,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5845  เนื้อที่ : 1-0-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานปงสนุก ซอย 2 ถนนเชียงมวน-นาน (ทล.1091)
  ตำบลเชียงมวน อำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

ราคาขาย บาท450,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10017
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.88289  LONG : 100.28615

292,500292,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06226

ราคาขาย บาท2,224,000

โฉนดเลขที่ : 37073  เนื้อที่ : 0-2-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 214/1 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายทุงโฮง-ปาแดง (ทล.1101)

  ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

GPS LAT : 18.130834  LONG : 100.204593

1,445,6001,445,600 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05110

ราคาขาย บาท 2,892,000

โฉนดเลขที่ : 16687  เนื้อที่ : 0-3-5 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 92

  ถนนสายบานคาไพบูลย-บานเดื่อ (พย.4009)

  ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

GPS LAT : 19.118708  LONG : 100.277647

1,735,2001,735,200 บาทราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3233, 6089  เนื้อที่ : 13-3-37 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายพะเยา-เชียงราย (ทล.1) ตำบลแมเย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ราคาขาย บาท3,634,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10472
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 19.476197  LONG : 99.749009

2,362,1002,362,100 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนทาง (เนื้อท่ีประมาณ 0-0-44 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ
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หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 2 บอ
  ขนาดเฉล่ีย 16 x 20 ม. และ 10 x 20 ม.
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน
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ถ.สายเชียงมวน-นาน (ทล.1091) 

วัดศรีเมืองมาง

แมนํ้าป

ซ.
1

ซ.
2ถ.บานแพทย กม.68

กม.28

กม.35

965 ม.
31 ม.

กม.34

6 กม.

กม.1

แมน้ำยม

ไปชุมชน

ไป จ.นาน

ไป อ.จุน

ถ.สายปง-น้ำปุก (ทล.1188)

ถ.สายจุน-ปง-เชียงมวน (ทล.1091)

ถ.สายจุน-ปง-เชียงมวน (ทล.1091)

ไป อ.เชียงมวน

ถ.สายบานคาไพบูลย-บานเด่ือ (พย.4009) 

ไปบานเดื่อ

650 ม.

กม879

กม.878

กม.878+450

250 ม.

326 ม.

ถนนสายพะเยา-เชียงราย (ทล.1) 

ไป จ.พะเยา

ไป อ.เมืองเชียงราย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ลําพูน

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

จ.ล
ำพ

ูน

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

รหัสทรัพยสิน 02-88-05105
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.50603  LONG : 98.94441

2,631,2002,631,200 บาท
ราคา
พิเศษราคาขาย บาท7,250,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04506
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.535566  LONG : 98.969678

4,712,5004,712,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3533  เนื้อที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานแพะริมน้ำ ถนนบานทากาศ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท1,607,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04703
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.421636  LONG : 98.990281

1,772,0001,772,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 14679, 14687  เนื้อที่ : 6-2-38 ไร
ที่ตั้ง : ซอยสาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ) ถนนสายลำพูน-ลี้ (ทล.106)
  ตำบลบานโฮง อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท930,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09241
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.286996  LONG : 98.811213

604,500604,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3882  เนื้อที่ : 1-3-67 ไร
ที่ตั้ง : ถนนหลังวัดวังสะแกง (อบจ.ลพ.1803) ตำบลหนองลอง อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท1,209,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10473
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.427861  LONG : 98.708286

785,850785,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20230  เนื้อที่ : 3-2-17 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบานแมอีไฮ (ลพ.3026) ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท298,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10632
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.132789  LONG : 98.899976

193,700193,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 121  เนื้อที่ : 1-0-81 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแมทา-ทาจักร (ทล.1033) ตำบลทาทุงหลวง อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน

ราคาขาย บาท481,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10238
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.422609  LONG : 99.035455

312,650312,650 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05418

ราคาขาย บาท4,895,000

โฉนดเลขท่ี : 46056, 100681
เนื้อที่ : 2-1-98 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 76 ถนนสายบานจำบอน-บานหนองหลม (ลพ.2005)

  ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

GPS LAT : 18.482789  LONG : 99.066162

3,145,1003,145,100 บาทราคา
พิเศษ

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

ราคาขาย บาท2,709,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-04337
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.618461  LONG : 99.096237

1,760,8501,760,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 46456-7, 46459-63  เนื้อที่ : 14-1-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 30/2 ถนนสายทาจักร-แมทา (ทล.1033) ตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : สวนที่ 1 ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.60

กม.61กม.7

กม.6 5.8 กม.
ถ.บานจำบอน-บานหนองหลม (ลพ.2005)

ถ.ลำปาง-เชียงใหม (ทล.11)

ไป จ.ลำปาง

ไปเชียงใหมไปบานหนองหลม

ไปชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ 150 ม.

150 ม. 28 ม.

ซอย 8

ซอย 5 65 ม.

ไป อ.บานโฮง

กม.17

กม.18 เขาเมืองลำพูน

ถ.บานทากาศซ.บานแพะริมน้ำ 

ถ.สายแมทา-ทาจักร (ทล.1033)

ไป อ.แมทา
ถ.รพช.บานศรีปาน-บานสันเหนือ

ร.ร.ศรีปาน

สภ.ทากาศ

ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

ไปบานดอยคำ

รานกิติรัตนวัสดุ
300 ม.

170 ม.

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

ถ.หลังวัดวังสะแกง (อบจ.ลพ.1803)

ถ.สายบานตนผ้ึง-วังสะแกง (ชม.3003)

1.2 กม.

หมายเหตุ : ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบตำแหนงท่ีต้ังทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไป อ.ลี้

ซ.หวยกานหมูที่ 1

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)

ชุมชนบานหวยกาน

กม.112

กม.111
600 ม. ถ.สายลำพูน-ลี้ (ทล106)

ไป อ.ปาซาง
ร.ร.บานหวยกาน

สวนลำไย
ลำเหมืองสาธารณประโยชน

300 ม.

ชุมชนบานหวยกาน

กม.13

กม.12

670 ม.

260 ม. 350 ม.
ซ.บาน

เหมือง
ลึก

ซ.บานเหมืองลึก

ซ.ทางเขาวัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล

ถ.สายทา
จักร-แมท

า (ทล.10
33) 

ไป อ.ทาจักร

ไป อ.แมทา

แมนํ้า
ทา

2.7 กม. 450 ม.

200 ม.

กม.19

กม.90

ถ.สายบานแมฮีไฮ (ลพ.3026)

ไปบานโฮง

ถ.สายลําพูน-ลี้ (ทล.106)

ไป อ.ล้ี 

ซ.ไมมีชื่อ 



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ลําพูน และ จ.อุตรดิตถ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

จ.อุตรดิตถ

โฉนดเลขที่ : 13725, 13727-28, 22700  : 19-3-56 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานโพ-บานคลองกระพ้ัว
  ตำบลบานหมอ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท3,366,000

รหัสทรัพยสิน 26-88-00012
ประเภททรัพยสิน เพิงเอนกประสงค

GPS LAT : 17.242013  LONG : 100.106240

2,187,9002,187,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 18582  เนื้อที่ : 22-0-90 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายวังกะพ้ี-ตรอน-พรมพิราม (ทล.117)
  ตำบลทามะเฟอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท2,801,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10544
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.226160  LONG : 100.042183

1,820,6501,820,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  8884  เนื้อที่ : 4-3-20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเนินจันทร 1 ถนนสายบานไรออย-บานคลองวัดไพร ตำบลไรออย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท807,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10384
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.340687  LONG : 100.096500

524,550524,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 12476  เนื้อที่ : 6-1-75 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบคลองสงน้ำ ถนนสายบานดอนโพ-บานฟากบึง ตำบลบานหมอ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท509,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10543
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.255317  LONG : 100.123578

330,850330,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3703  เนื้อที่ : 1-2-81 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานน้ำหมัน-บานปางหม่ิน ตำบลน้ำหมัน อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท287,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10523
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.780699  LONG : 100.294276

186,550186,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3572  เนื้อที่ : 2-2-4 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายมวงเจ็ดตน-หวยมุน (ทล.1268) ตำบลนาขุม อำเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

ราคาขาย บาท264,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10513
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.002374  LONG : 101.038519

171,600171,600 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00200

ราคาขาย บาท1,507,000

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

GPS LAT : 17.418390  LONG : 100.121850

979,550979,550 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04545

ราคาขาย บาท2,587,000

โฉนดเลขที่ : 7454  เน้ือท่ี : 0-2-14 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22 ถนนสายบานมวงโตน-บานดงฤ าษี

  ตำบลบานโฮง อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

GPS LAT : 18.336429  LONG : 98.797892

1,390,8001,390,800 บาทราคา
พิเศษ
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200 Á.

ถ.สายบานโพ-บานฝากบึง

ไปบานหนองตม

ถ.เลียบคลองสงน้ํา

250 ม. 600 ม.

2.02 กม.

ซ.ภายในชุมชนบานโพ

ไปตลาดพิชัย

ถ.สายบานโพ-บานคลองกระพ้ัว
ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายวังกระพี้-ตรอน-พรมพิราม (ทล.117)

ไป อ.พรมพิราม

ไป อ.พิชัย

กม.191
70 

ม.

440 ม.

กม.34

กม.0 กม.1

264 ม.

700 ม.

ถ.สายบานไรออย-บานคลองวัดไพร (อต.3080)

ถ.สายปาขนุน-บานแกง-พิชัย (ทล.1204)

ไป อ.พิชัย

ไป อ.ตรอน

ไปบานนายาง

ซ.เนินจันทร ถ.สายบานโพ-บานคลองกระพ้ัว

ถ.สายบานโพ-บานฝากบึง

ถ.สายพิชัย-พรมพิราม (อต.6003)
ไปบานหนองตม

ถ.เลียบคลองสงนํ้า

250 ม. 600 ม.
660 ม.

3.3 กม.

ซ.ภายในชุมชนบานโพ

ซ.เลียบหนองโอใหม

ไปตลาดพิชัย

ไปบานปางหมิ่น

ไปบานนํ้าหมัน

ถ.สายบานนํ้าหมัน-บานปางหม่ิน

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายมวงเจ็ดตน-หวยมุน(ทล.1268)

ไปบานหวยมุน

ไป อ.นํ้าปาด

กม.104

กม.103

กม.103+800

กม.102



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ลําปาง

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

โฉนดเลขที่ : 34694  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 142 หมูบานบานปงใต ถนนเกาะคา-หางฉัตร (ทล.1034)
  ตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,371,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04922
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.26813  LONG : 99.37896

826,000826,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 22757  เนื้อที่ : 26-1-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 72/8 ถนนสายลำปาง-พะเยา ตำบลหลวงใต อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท4,007,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-09264
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.738604  LONG : 99.963965

2,604,5502,604,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1290  เนื้อที่ : 0-2-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 50 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแจหม-วังเหนือ (ทล.1035)
  ตำบลรองเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท803,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-09245
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 19.032367  LONG : 99.607260

481,800481,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : จำนวน 11 แปลง  เนื้อที่ : 29-3-84 ไร
ที่ตั้ง : หมู 7 หมูบานนาโปงหาร ถนนสายเกาะคา-นาโปงหาร (ลป.4007)
  ตำบลไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท4,063,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10321
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.25491  LONG : 99.31888

2,640,9502,640,950 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 128161  เนื้อที่ : 4-0-71 ไร
ที่ตั้ง : ซอย 7 หวยหลอ ถนนสายบานฟอน-แมทะ (ทล.1036) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท878,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10643
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.216020  LONG : 99.440899

570,700570,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 136114, 136156  เนื้อที่ : 5-0-56 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายลำปาง-แมทะ (ทล.1037) ตำบลกลวยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,449,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10428
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.225938  LONG : 99.486748

941,850941,850 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.ล
ำป

าง

โฉนดเลขที่ : 28647, 128121  เนื้อที่ : 0-1-38 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานจิตตอารีวิลล 2 ซอย 14 ถนนนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)
  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,104,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09140
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.346720  LONG : 99.555048

717,600717,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 71  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 138/3 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานศรีอวน-เกาะคา (ลป.1003)
  ตำบลน้ำโจ อำเภอแมทะ จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท765,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06182
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.135212  LONG : 99.454411

497,250497,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48924, 48927, 48929, 56205-7  เนื้อที่ : 1-3-83 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท2,300,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09897
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.189085  LONG : 99.430254

1,495,0001,495,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 29169, 48915, 56217-19  เนื้อที่ : 1-3-46 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ซอยไมมีชื่อ ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,684,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09935
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.189853  LONG : 99.430461

1,094,6001,094,600 บาท
ราคา
พิเศษ

กม.1

กม.7 กม.6 กม.4

กม.13
กม.12

2.45 กม.
700 ม.

30 ม.

ไป อ.เมืองลำปาง
ถ.เชียงใหม-ลำปาง (ทล.11)

ถ.ลำปาง-แมทะ (ทล.1037)

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ศรีอวน-เกาะคา (ลป.1003) 

ไป อ.เกาะคา

ไป อ.เกาะคา

ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ไป จ.ตาก

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)

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

360 ม.

ถ.สายบานนํ้าจํา-บานฮวก

ไปชุมชน

ไป ทล.1

ซ.ไ
มมี
ชื่อ

 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปอําเภอแจหม

ไปอําเภอวังเหนือ

กม.93

กม.92

กม.92+400260 ม.

ถ.สายแจหม-วังเหนือ (ทล.1035) 

กม.12

กม.10

กม.11

ถ.สายเกาะคา-นาโปงหาร (ลป.4007)

วัดทุงขาม
รร.ทุงขาม

เขาเมืองลําปาง

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.7

กม.6
530 ม.

220 ม.

ถ.สายลําปาง-แมทะ (ทล.1037) 

ถ.สายลําปาง-แมทะ (ทล.1037) 

ไป อ.แมทะ

ถ.สายบานหัวฝาย

กม.3
800 ม.

ถนนสายบานฟอน-แมทะ (ทล.1036) 

ไปแยกบานฟอน

ไป อ.แมทะ

ซ. 7หวยหลอ

หมายเหตุ :
ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ถ.บานแมปุง-น้ำตัน

600 ม.

400 ม.

กม.0

กม.693กม.693 500 ม.

กม.2

กม.3
ไปบานมอนแสนศรี

ไปสำนักปฎิบัติธรรมจินะตาราม

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.สบปราบ ถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

ไปชุมชน
ไป ถ.บานศาลาไชย

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)

ไป อ.เมืองลำปาง

กม.3

กม.2

กม.1

กม.0

กม.692 กม.694กม.693

600 ม.

300 ม.120 ม.

70 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปชุมชน

ถ.บานศาลาไชย-บานมอนแสนศรี (ลป.3161) 

ไปบานมอนแสนศรี

ไป จ.ตาก เขาเมืองลําปางถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ลําปาง

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
ลดสูงสุด

โฉนดเลขที่ : 48928, 56199-204  เนื้อที่ : 2-1-20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,932,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10615
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.188724  LONG : 99.430395

1,255,8001,255,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48893-94  เนื้อที่ : 1-1-79 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,737,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09716
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.190071  LONG : 99.431415

1,129,0501,129,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  48888, 48907  เนื้อที่ : 0-3-30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ซอยถนนหลักโครงการ ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (สป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท1,168,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09694
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.190975  LONG : 99.432358

759,200759,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48902, 48911  เนื้อที่ : 0-3-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท800,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09636
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.189848  LONG : 99.431574

520,000520,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48899  เนื้อที่ : 0-2-78 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ซอยภายในโครงการฯ ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท695,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09986
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.190035  LONG : 99.431777

451,750451,750 บาท
ราคา
พิเศษ

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

ราคาขาย บาท736,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-03956
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.189636  LONG : 99.431309

441,600441,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 27540  เนื้อที่ : 1-1-60 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานดอนธรรม ถนนสายเกาะคา-นาโปงหาญ (ลป.4007)
  ตำบลใหมพัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท280,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09500
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.25450  LONG : 99.32708

182,000182,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48905  เนื้อที่ : 0-1-99 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนอรุณรุง ถนนบานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ราคาขาย บาท597,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09829
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.189640  LONG : 99.431313

388,050388,050 บาท
ราคา
พิเศษ

700 ม.

250 ม.

กม.0

กม.693

กม.2

กม.3
ไปบานมอนแสนศรี

ไปสำนักปฎิบัติธรรมจินะตาราม

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.เมืองลำปางไป จ.ตาก ถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

ไปชุมชน
ไป ถ.บานศาลาไชย

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)

ไปชุมชน

ไปชุมชน

700 ม.

140 ม.

กม.0

กม.693กม.692

กม.2

กม.3

ไปชุมชน

ไปบานมอนแสนศรีถ.หลักโครง
การ

ไปสำนักปฎิบัติธรรมจินะตาราม

ไป ถ.บานศาลาไชย

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.เมืองลำปางไป จ.ตาก ถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

45 ม.

120 ม.

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)

ไปบานมอนแสนศรี

บานสวนวัฒนาคาราโอเกะ

วิทยาลัยการอาชีพ
เกาะคา

เกษตร
อ.เกาะคา

อบต.ศาลา

กม.693กม.692

กม.2

2 กม.

500 ม.

600 ม.

กม.0

กม.3

ไป อ.เมืองลำปางถ.นครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)ไป จ.ตาก

คิมยูโร

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ซ.ไมมีช่ือ

โครงการบานสวนอรุณรุง

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)

ซอยไปสำนักปฏิบัติธรรมจิมะดาราม

ถ.หลักโครงการฯ
50 ม.

80 ม.

335 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขนาด 20 x 20 ม. ลึก 3 ม.
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

750 ม.

300 ม.

กม.0

กม.693กม.692 500 ม.

กม.2

กม.3ไปบานมอนแสนศรี

ไปสำนักปฎิบัติธรรมจินะตาราม

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.เมืองลำปางไป จ.ตาก

ไปชุมชน
ไป ถ.บานศาลาไชย

ถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

500
 Á.

¡Á.715

ไป อ.งาว

ÇÑ´ปูàËÅ×Í§
¡Á.716

ศาลคดีเด็กและเยาวชน

โครงการจิตตอารีวิลล 2
ไปเมืองลำปาง

ม.พรรณี

ม.เทพอุมาวิว

¶.¾
ËÅâ

Â¸Ô¹
 (·

Å.1
) ม.เดนสโรชา

สนง.ขาย
600 Á. 100 Á.

50 Á.

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทาน้ัน

คลีนิกพยาบาล
ผดุงครรภ
วัดไหลหิน ร.ร.ไหลหินวิทยา

ซุมบานทุงขาม

รพ.สงเสริม
สุขภาพชุมชน

น้ำลอม
กม.5

กม.10
400 ม.

800 ม. 100 ม.
300 ม.

ถ.เกาะคา-หางฉัตร (ทล.1034)

วัดน้ำลอม
ถ.สายเกาะคา-บานไหลหิน (ลป.4007)

ถ.สายเกาะคา-บานโปงหาร (ลป.4007)

ปายวัดบุญวาทยนิมิต (นามอ)ถ.ลาดยาง

อำพรฟารม
วัดบุญวาทยนิมิต (นามอ)

750 ม.

430 ม.

กม.0

กม.693
กม.693 500 ม.

กม.2

กม.3
ไปบานหมอนแสนศรี

ไปสำนักปฎิบัติธรรมจินะตาราม

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.เมืองลำปางไป จ.ตาก ถ.สายนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

ไปชุมชน
ไป ถ.บานศาลาไชย

500 ม.

บานสวนอรุณรุง 

ถ.บานศาลาไชย-มอนแสนศรี (ลป.3161) 

ไปบานมอนแสนศรี 

ไป ถ.นครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
จ.เชียงใหม หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สี่แยกสนามบิน เชียงใหม โทร. 089-955-3695, 081-594-5599
จ.เชียงราย หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย เชียงราย โทร. 080-058-2329, 053-752232
จ.แพร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย แพร โทร. 081-836-9054, 054-626758
จ.พะเยา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนรอบเวียง ลำปาง โทร. 081-836-8931, 054-218697
จ.ลำพูน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ลำพูน โทร. 080-057-9189, 053-534820
จ.อุตรดิตถ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย แพร โทร. 080-057-9261, 055-412089
จ.ลำปาง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนรอบเวียง ลำปาง โทร. 080-057-9122, 054-218697




