
รายการท่ี 1  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 117392 เลขท่ีดิน 245 ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  พิกัด 19.9913 , 99.8528 

เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร 81 เศษ 9 สวน 10 ตารางวา ( รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน ) 

 

 



รายการท่ี 2 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5155 เลขท่ีดิน 587 ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง พิกัด 18.794 , 98.9838 

 ( รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน ) 

 

 

 

 

 

  



รายการท่ี 3 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 13354 เลขท่ีดิน 200 ตําบลรอบเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร 50 ตารางวา พิกัด 19.8895 , 99.2316 

 ( ราคาเริ่มตน 650,000 บาท ) 

 



รายการท่ี 4 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขท่ี 794 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  

เนื้อท่ีประมาณ 8 ไร 3 งาน 60 ตารางวา พิกัด 18.3284 , 98.6896 

( ราคาเริ่มตน 820,000 บาท ) 

 



รายการท่ี 5 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขท่ี 766 ตําบลหนองปลาสะวาย(ศรีเตี้ย) อําเภอบานโฮง จังหวัด

ลําพูน เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร 3 งาน 20 ตารางวา พิกัด 18.328 , 98.6898 

( ราคาเริ่มตน 1,200,000 บาท / วางหลักประกันกอนสูราคา 120,000 บาท ) 

 



รายการท่ี 6 

กรรมสิทธิ์หองชุด เลขท่ี 159/14 ชั้น 1 อาคารเลขท่ี 159 ชื่ออาคารชุด เอสอารแลนด คอนโด ซี 2 ทะเบียน
หองชุดเลขท่ี 2/2539 ตั้งอยูบนโฉนดเลขท่ี 942,22738 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 31.08 ตารางเมตร  พิกัด  18.829 , 99.0539 

( รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน ) 

 

 
 
  



รายการท่ี 7 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8805 เลขท่ีดิน 61 ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ีประมาณ 90 ตารางวา 

พิกัด  20.415 , 99.9566 
( ราคาเริ่มตน 120,000 ) 

 

 
 



รายการท่ี 8 
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 23931 เลขท่ีดิน 412 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร 37 ตารางวา  พิกัด  18.6974 , 99.0769 
(ราคาเริ่มตน 2,000,000 บาท / วางหลักประกันกอนเขาสูราคา 200,000 บาท) 

 

 
 



รายการท่ี 9 
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 8557 เลขท่ีดิน 749 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร 3 งาน 55 ตารางวา พิกัด  18.5378 , 98.905 
( ราคาเริ่มตน 950,000 บาท ) 

 
 



รายการท่ี 10 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 33839 เลขท่ีดิน 1734 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 1 งาน 41 เศษ 4 สวน 10 ตารางวา พิกัด 18.8362 , 99.0722 
( ราคาเริ่มตน 1,100,000 บาท / วางหลักประกันกอนสูราคา 110,000 บาท ) 

 

 



รายการท่ี 11 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 34103 เลขท่ีดิน 1513 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 19 ตารางวา 
 

รายการท่ี 12 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 34104 เลขท่ีดิน 1514 ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 33 ตารางวา 
 

พิกัด 18.7125 , 98.9387 
( รายการ 11-12 ขายรวมกัน ราคาเริ่มตน 2,000,000 บาท / วางหลักประกันกอนสูราคา 200,000 บาท ) 

 

 
 



รายการท่ี 13 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 11707 เลขท่ีดิน 61 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อท่ีประมาณ 98 เศษ 2 สวน 10 ตารางวา  พิกัด  19.6631 , 99.1187 

( ราคาเริ่มตน 50,000 บาท ) 

 

 



รายการท่ี 14 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23754 เลขท่ีดิน10 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

เนื้อท่ีประมาณ 4 ไร 2 งาน 09 ตารางวา พิกัด 19.0895 , 98.9205 

( ราคาเริ่มตน 1,550,000 บาท / วางหลักประกันกอนสูราคา 155,000 บาท ) 

 

 



รายการท่ี 15 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขท่ี 1934 เลขท่ีดิน 91 ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ีประมาณ 77 ตารางวา   พิกัด  19.6738 , 99.5518 

( ราคาเริ่มตน 70,000 บาท) 

 

 



รายการท่ี 16 

กรรมสิทธิ์หองชุด เลขท่ี 406 ชั้น 4 อาคารเลขท่ี 190 ชื่ออาคารชุด ศรีอนันตคอนโดทาวน ทะเบียนอาคารชุด

เลขท่ี 31/2534 ตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อท่ีประมาณ 31.60 ตารางเมตร สูง 2.50 เมตร  พิกัด  18.8116 , 99.0127 

( รอดําเนินการเรื่องราคาประเมิน ) 



รายการท่ี 17 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขท่ี 986 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร 3 งาน 27 ตารางวา พิกัด  19.0461 , 98.8832 

( ราคาเริ่มตน 300,000 บาท) 

 



รายการท่ี 18 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3ก) ทะเบียนเลขท่ี 995 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร 3 งาน 13 ตารางวา  พิกัด  19.0476 , 98.8845 

( ราคาเริ่มตน 400,000 บาท)  

 



รายการท่ี 19  

รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน วฉ-4613 กรุงเทพมหานคร 

( ราคาเริ่มตน 35,000 บาท ) 

 

 

  



รายการท่ี 20  

รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผผ-9770 เชียงใหม 

( ราคาเริ่มตน 200,000 บาท) 

 

 

 

  



รายการท่ี 21 

รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค-1550 ลําปาง 

( ราคาเริ่มตน 20,000 บาท ) 

 

 

  



รายการท่ี 22 

รถจักยานยนต ยี่หอคาวาซากิ หมายเลขตัวรถ JKAKL110CCDA35751 หมายเลขเครื่อง KL110CEA35751 

( ราคาเริ่มตน 17,000 บาท ) 

 

 


