
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดตากอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดตากอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดตาก

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กำแพงเพชร โทร. 055-720624
• คุณวันดี จันทรสิน โทร. 081-836-7006, คุณลัคนา บูลยประมุข โทร. 080-058-1047
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณณัฐณิช วัฒนกุลวิวัฒน โทร. 02-2732564

โฉนดเลขที่ : 26006  เนื้อท่ี : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 359/9
  หมูบานทามะเขือ เอื้ออารี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกำแพงเพชร-ขาณุวรลักษบุรี
  (ทล.1084) ตำบลทามะเขือ
  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,255,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-09712
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.222550  LONG : 99.731132

โฉนดเลขที่ : 12890, 72950
เนื้อที่ : 0-0-59.10 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 174, 176
  ถนนสายผังเมืองรวมกำแพงเพชร
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท11,500,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-04878
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 16.469437  LONG : 99.539676

โฉนดเลขที่ : 12764, 57713
เน้ือที่ : 0-0-62.10 ไร

ที่ตั้ง : เลขท่ี 49/36-37 ถนนบัวคูณ

  ตำบลแมสอด อำเภอแมสอด

  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท4,548,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-04999
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 16.692265  LONG : 98.561962

โฉนดเลขที่ : 44904
เน้ือท่ี : 1-1-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 869 ซอยเทศบาล 1 (ซ.แยกยอย)
  ถนนสายแมสอด-ตาก (ทล.12)
  ตำบลทาสายลวด อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท12,941,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-11137
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.706935  LONG : 98.543502

ทร
ัพย
เดน

โฉนดเลขที่ : 4978
เน้ือท่ี : 1-2-52.10 ไร

ที่ตั้ง : เลขท่ี 146 หมู 2
  ถนนสายไทรงาม-วังโขน (กพ.1060)
  ตำบลหนองคลา อำเภอไทรงาม
  จังหวัดกำแพงเพชร

บาท4,474,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-10552
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

 LAT : 16.438474  LONG : 99.843668

ทร
ัพย
เดน

โฉนดเลขที่ : 59816  เนื้อท่ี : 0-0-61.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/8 หมู 6
  หมูบานศรีเจริญวิลลา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเล่ียงเมืองกำแพงเพชร (ทล.115)
  กม.8+400 ตำบลสระแกว
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,800,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07578
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

 LAT : 16.490675  LONG : 99.541360

ทร
ัพย
เดน

ทร
ัพย
เดน

ทร
ัพย
เดน

ทร
ัพย
เดน

หมายเหตุ :เปดทะลุถึงกันเฉพาะสวนดานหนาของชั้นท่ี 1



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร
อ.เ

มือ
งก
ำแ
พง

เพ
ชร

ราคาขาย บาท5,715,000
GPS LAT : 16.493793  LONG : 99.519377

รหัสทรัพยสิน 02-88-11493
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 70461
เนื้อที่ : 0-1-7.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 114
  หมูบานรมไม ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย
  (ทล.101) ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท5,229,000
GPS LAT : 16.503821  LONG : 99.681114

รหัสทรัพยสิน 02-88-10668
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 14315
เนื้อที่ : 0-3-97.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 51/1
  ถนนสายบานบอทอง
  -บานหนองเตา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,510,000
GPS LAT : 16.467150  LONG : 99.530390

รหัสทรัพยสิน 02-88-10561
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 485, 23120
เนื้อที่ : 0-1-48.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 47/6
  ซอยราชดำเนิน 1 ซอย 13
  ถนนราชดำเนิน 1
  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,258,000
GPS LAT : 16.470756  LONG : 99.685641

รหัสทรัพยสิน 02-88-09992
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 4535
เนื้อที่ : 0-3-81.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 120 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  -บานเกาะสงา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,999,000
GPS LAT : 16.513016  LONG : 99.517623

รหัสทรัพยสิน 02-88-09506
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 59176
เนื้อที่ : 0-0-98 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 33/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย
  (ทล.101) ตำบลหนองปลิง
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,172,000
GPS LAT : 16.469929  LONG : 99.685598

รหัสทรัพยสิน 02-88-10039
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16261
เนื้อที่ : 0-2-11 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี
  ถนนนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,449,000
GPS LAT : 16.46175  LONG : 99.54995

รหัสทรัพยสิน 02-88-08230
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 28188
เนื้อที่ : 0-0-94.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 86 หมู 21
  ซอยไมมีชื่อ ถนนบอแขก
  ตำบลเทพนคร
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท5,495,000
GPS LAT : 16.688657  LONG : 99.646287

รหัสทรัพยสิน 01-88-10161
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 10568, 10588
เนื้อที่ : 27-1-90 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายพรานกระตาย-สุโขทัย
  (ทล.101) ตำบลวังตะแบก
  อำเภอพรานกระตาย
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท633,000
GPS LAT : 16.472254  LONG : 99.686280

รหัสทรัพยสิน 02-88-07626
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 55570
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานทุงโพธ์ิทะเล
  -บานเกาะสงา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,107,000
GPS LAT : 16.472196  LONG : 99.684472

รหัสทรัพยสิน 02-88-09603
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 65866
เนื้อที่ : 0-2-0.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 84/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานนิคมทุงโพธ์ิทะเล
   -บานเกาะสงา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดินแปลงขางเคียง
ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ราคาขาย บาท1,040,000
GPS LAT : 16.404781  LONG : 99.453252

รหัสทรัพยสิน 02-88-08472
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19592
เนื้อที่ : 0-1-90.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1/2 ถนนสายคลองแมลาย
  -คลองลาน (ทล.1117)
  ตำบลคลองแมลาย
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท6,480,000
GPS LAT : 16.466212  LONG : 99.536244

รหัสทรัพยสิน 04-88-04855
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
โฉนดเลขที่ : 70344
เนื้อที่ : 0-0-27.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 122
  ถนนสายผังเมืองรวม
  เมืองกำแพงเพชร (กพ.6070)
  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท57,106,000
GPS LAT : 16.489820  LONG : 99.704390

รหัสทรัพยสิน 11-88-00078
ประเภททรัพยสิน โรงสี
โฉนดเลขที่ : 29116, 29577, 59867
(เดิมโฉนด 29515)
เนื้อท่ี : 57-1-98.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 22
  ถนนสายกำแพงเพชร-พิจิตร
  (ทล.115) ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท4,774,000
GPS LAT : 16.481627  LONG : 99.497671

รหัสทรัพยสิน 01-88-10574
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

นส.3 ข ที่ : 121
เนื้อที่ : 0-3-41 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายนครชุม-บานหัวยาง
  (กพ.1078) ตำบลนครชุม
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

อ.พรานกระตาย

ราคาขาย บาท3,257,000
GPS LAT : 16.503778  LONG : 99.681897

รหัสทรัพยสิน 02-88-10205
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 5140
เนื้อที่ : 1-0-16.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 47
  ถนนสายบานบอทอง
  -บานหนองเตา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,147,000
GPS LAT : 16.525406  LONG : 99.498031

รหัสทรัพยสิน 02-88-11022
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 50816
เนื้อที่ : 0-2-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55, 55/5, 55/9
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองปลิง-ทาไมแดง
  (กพ.3002) ตำบลหนองปลิง
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,743,000
GPS LAT : 16.478340  LONG : 99.683550

รหัสทรัพยสิน 02-88-10038
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 12114
เนื้อที่ : 0-1-81.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 98
  ถนนสายบานนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  -บานเกาะสงา
  ตำบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,094,000
GPS LAT : 16.498021  LONG : 99.533436

รหัสทรัพยสิน 02-88-07105
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 61176
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 316/14 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเล่ียงเมืองกำแพงเพชร
  (ทล.112) ตำบลสระแกว
  อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำแนวเขตถนน
ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายพรอมกับรหัส 99-88-00081



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ขาณุวรลักษบุรี

ราคาขาย บาท2,000,000
GPS LAT : 16.150599  LONG : 99.938317

รหัสทรัพยสิน 04-88-04362
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 8704
เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 227/14
  ถนนสายสลกบาตร-ระหาน
  (ทล.1074) ตำบลระหาน
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,035,000
GPS LAT : 16.154275  LONG : 100.001394

รหัสทรัพยสิน 02-88-05980
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

นส.3 ก ที่ : 5231
เนื้อที่ : 0-1-90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 261
  ถนนสายบานทุงสนุน
  -บานดงเย็น ตำบลระหาน
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,014,000
GPS LAT : 16.157875  LONG : 99.948422

รหัสทรัพยสิน 02-88-10990
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8615
เนื้อที่ : 0-2-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49/3 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายทุงสนุน-โพธิ์ประทับชาง
  (ทล.1074) ตำบลระหาน
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท951,000
GPS LAT : 16.029017  LONG : 99.670882

รหัสทรัพยสิน 02-88-07386
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 28149, 28181
เนื้อที่ : 7-2-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 410/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโคกเลาะ
  -บานโปงแต (กพ.1029)
  ตำบลวังชะพลู
  อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท827,000
GPS LAT : 16.118644  LONG : 99.940041

รหัสทรัพยสิน 02-88-10988
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7231
เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 56
  ถนนสายบานหนองกระทุม
  -บานเนินสวาง ตำบลปาพุทรา
  อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท30,498,000
GPS LAT : 15.658023  LONG : 100.199561

รหัสทรัพยสิน 12-88-00450
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 875
เนื้อที่ : 33-2-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 2
  ถนนสายบานโนนพลวง
  -บานวังเจา (กพ.4009)
  ตำบลเทพนิมิต
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท7,406,000
GPS LAT : 15.998999  LONG : 99.719287

รหัสทรัพยสิน 12-88-00408
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 33449, 38296
เนื้อที่ : 9-0-61 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 194 หมู 3
  ถนนสายบานหนองปลิง
  -บานหนองบอน
  ตำบลวังชะพลู
  อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท6,013,000
GPS LAT : 16.049432  LONG : 99.866446

รหัสทรัพยสิน 12-88-00581
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 36801-4
เนื้อที่ : 1-0-26 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 34 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายขาณุวรลักษบุรี
  -บรรพตพิสัย ตำบลแสนตอ
  อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,084,000
GPS LAT : 16.007627  LONG : 99.811131

รหัสทรัพยสิน 12-88-00643
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 18917-18
เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1814 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสลกบาตร
  -ขาณุวรลักษบุรี (ทล.1074)
  ตำบลสลกบาตร
  อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท934,000
GPS LAT : 16.170999  LONG : 99.914286

รหัสทรัพยสิน 02-88-09291
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1693-94
เนื้อที่ : 0-0-37 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 95
  ถนนสายทุงมหาชัย-ระหาน
  (ทล.1280) ตำบลเทพนิมิต
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท336,000
GPS LAT : 16.140359  LONG : 99.884744

รหัสทรัพยสิน 02-88-05902
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7685
เนื้อที่ : 0-1-37 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานวังพลับ-โนนพลวง
  (กพ.4009) ตำบลเทพนิมิต
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท880,000
GPS LAT : 16.141795  LONG : 99.931772

รหัสทรัพยสิน 01-88-10400
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 5035
เนื้อที่ : 0-1-76 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายสลกบาตร-ระหาน
  (ทล.1074) ตำบลระหาน
  อำเภอบึงสามัคคี
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท5,300,000
GPS LAT : 16.217447  LONG : 99.726987

รหัสทรัพยสิน 04-88-04559
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 26828
เนื้อที่ : 0-0-38.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1121, 1122
  หมูบานธรรมรักษา
  ถนนสายคลองขลุง-ทามะเขือ
  (กพ.4037) ตำบลทามะเขือ
  อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,240,000
GPS LAT : 16.221649  LONG : 99.728448

รหัสทรัพยสิน 04-88-04963
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 33256
เนื้อที่ : 0-0-22.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1217/1 หมู 2
  ถนนสายกำแพงเพชร
  -ขาณุวรลักษบุรี (ทล.1084)
  ตำบลทามะเขือ
  อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,760,000
GPS LAT : 16.198750  LONG : 99.707382

รหัสทรัพยสิน 04-88-04834
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7168
เนื้อที่ : 0-0-25.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 812
  ถนนสายนครสวรรค
  -กำแพงเพชร (ทล.1)
  ตำบลคลองขลุง
  อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท1,200,000
GPS LAT : 16.243600  LONG : 99.725691

รหัสทรัพยสิน 02-88-10206
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22914
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 637 หมู 2
  ซอยเทศบาล 15
  ถนนสายกำแพงเพชร
  -ขาณุวรลักษบุรี (ทล.1084)
  ตำบลทามะเขือ อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,979,000
GPS LAT : 16.306980  LONG : 99.750892

รหัสทรัพยสิน 01-88-10430
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 29531-36
เนื้อที่ : 9-3-79 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานสามแยก
  -บานเกาะลำใย
  ตำบลวังบัว
  อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,797,000
GPS LAT : 16.281422  LONG : 99.641230

รหัสทรัพยสิน 01-88-10401
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 13504
เนื้อที่ : 27-3-87 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายทาพุทรา-ตีนดง
  (กพ.1023) ตำบลหัวถนน
  อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร

อ.บึงสามัคคี
อ.ค

ลอ
งข
ลุง

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
(เนื้อที่ประมาณ 0-3-50 ไร) เอื้อตอการใชประโยชน
ในทรัพยสิน ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
(เนื้อที่ประมาณ 1-3-50 ไร) ซึ่งธนาคารไมกำหนด
ราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

โฉนดเลขที่ : 33449, 38296
เน้ือที่ : 9-0-61 ไร
ที่ตัง้ : เลขท่ี 194 หมู 3

 ถนนสายบานหนองปลงิ
 -บานหนองบอน
 ตำบลวังชะพลู
 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกันทุกชั้น



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดตากจังหวัดตากจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก

ราคาขาย บาท6,592,000
GPS LAT : 16.920187  LONG : 99.304704

รหัสทรัพยสิน 02-88-10471
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 44630-31
เนื้อที่ : 9-0-62 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 176
  ถนนจรดวิถีถอง (ทล.12)
  ตำบลวังประจบ
  อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท4,229,000
GPS LAT : 16.786469  LONG : 99.147717

รหัสทรัพยสิน 02-88-09889
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27603
เนื้อที่ : 4-3-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 45 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานคลองหวยทราย
  -อางเก็บน้ำตก
  ตำบลหนองบัวใต
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท4,156,000
GPS LAT : 16.886858  LONG : 99.180541

รหัสทรัพยสิน 02-88-08082
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 37110
เนื้อที่ : 1-3-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 199 หมู 1
  ถนนจรดวิถีถอง (ทล.12)
  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท3,048,000
GPS LAT : 16.911107  LONG : 99.126566

รหัสทรัพยสิน 02-88-09101
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6349-50
เนื้อที่ : 1-1-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 8/10 ซอย 3
  ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตอนตาก-ลำปาง ตำบลไมงาม
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท2,650,000
GPS LAT : 16.830477  LONG : 99.152403

รหัสทรัพยสิน 02-88-11398
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19918
เนื้อที่ : 6-2-19 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ถนนชลประทาน ตำบลวังหิน
  อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,692,000
GPS LAT : 16.829405  LONG : 99.125712

รหัสทรัพยสิน 02-88-09100
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 14133
เนื้อที่ : 0-0-98.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 233/82 หมูบานผาแดง
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตอนตาก-กำแพงเพชร
  ตำบลหนองบัวใต
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,216,000
GPS LAT : 16.953403  LONG : 99.268902

รหัสทรัพยสิน 02-88-08714
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 46017
เนื้อที่ : 1-0-26 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 17
  ถนนภายในชุมชนบานลานหวยเด่ือ
  แยกจากถนนสายแยก ทล.12
  -บานโปงแดง (ทล.1111)
  ตำบลโปงแดง อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท699,000
GPS LAT : 16.937418  LONG : 99.065764

รหัสทรัพยสิน 02-88-11231
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 21047
เนื้อที่ : 1-0-87.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 7/2
  ถนนสายตาก-เจดียยุทธหัตถี
  (ทล.1107) ตำบลหนองบัวเหนือ
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท7,300,000
GPS LAT : 16.874737  LONG : 99.123523

รหัสทรัพยสิน 04-88-04372
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 9573
เนื้อที่ : 0-0-37.80 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี ถนนตากสิน
  ตำบลหนองหลวง
  อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท3,105,000
GPS LAT : 16.873271  LONG : 99.126626

รหัสทรัพยสิน 04-88-04837
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 20606
เนื้อที่ : 0-0-27.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 379/27
  ถนนเทศบาล 3 ตำบลระแหง
  อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท35,141,000
GPS LAT : 16.70018  LONG : 99.27502

รหัสทรัพยสิน 12-88-00565
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 45756, 47029, 47058
เนื้อที่ : 18-0-85 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 8 (ไมติดเลขท่ี) หมูที่ 8
  ถนนสายวังเจา-ตาก (ทล.104)
  ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท21,802,000
GPS LAT : 16.801928  LONG : 99.036900

รหัสทรัพยสิน 12-88-00572
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 12729 ,12743
เนื้อที่ : 11-0-41.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 19/1 หมู 4
  ถนนสายตาก-แมสอด
  (ทล.105) ตำบลแมทอ
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท12,892,000
GPS LAT : 16.796134  LONG : 99.193017

รหัสทรัพยสิน 12-88-00690
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 26134, 50922, 19530,
นส.3 กที่ : 535
เนื้อที่ : 8-1-44.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 109/2
  ถนนสายตาก-วังเจา (ทล.104)
  ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท12,711,000
GPS LAT : 17.353527  LONG : 99.056907

รหัสทรัพยสิน 02-88-10146
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8552, 9886
เนื้อที่ : 15-0-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 300
  ถนนสายสนามบิน-บานแมระวาน
  ตำบลยกกระบัตร
  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท27,893,000
GPS LAT : 16.986608  LONG : 99.118579

รหัสทรัพยสิน 02-88-08486
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19538-40
เนื้อที่ : 38-1-94.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 45
  ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตอนตาก-ลำปาง
  ตำบลสมอโคน
  อำเภอบานตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,146,000
GPS LAT : 17.143641  LONG : 99.117238

รหัสทรัพยสิน 02-88-10083
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12250
เนื้อที่ : 1-1-86 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 79
  ซอยทางเขาบานแมสลิด
  ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตอนตาก-ลำปาง ตำบลแมสลิด
  อำเภอบานตาก จังหวัดตาก

อ.สามเงา
อ.บานตาก

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำเขตหวยสาธารณะฯ
ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27603
เนื้อที่ : 4-3-20 ไร
ที่ตัง้ : เลขท่ี 45 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานคลองหวยทราย
  -อางเก็บน้ำตก
  ตำบลหนองบัวใต
  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  (เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.วา)
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำเขตทางฯ
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ราคาขาย บาท694,000
GPS LAT : 17.111409  LONG : 99.051151

รหัสทรัพยสิน 02-88-10472
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6015
เนื้อที่ : 0-1-69.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 13, 13/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเจดียยุทธหัตถี
  -บานทาปุย (ทล.107)
  ตำบลเกาะตะเภา
  อำเภอบานตาก จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท5,463,000
GPS LAT : 17.217908  LONG : 99.053768

รหัสทรัพยสิน 02-88-10836
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4169
เนื้อที่ : 1-1-44.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 312/2
  ถนนเทศบาล 7
  ตำบลสามเงา
  อำเภอสามเงา
  จังหวัดตาก

หมายเหตุ : ทรัพยสินตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 4 บอ
เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน และสปส.บางสวนสราง
ครอมลำเหมืองฯ ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ราคาขาย บาท4,316,000
GPS LAT : 16.693638  LONG : 98.557561

รหัสทรัพยสิน 02-88-09487
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 42347-48
เนื้อที่ : 0-1-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 54/15
  หมูบานแมสอดปารคฮิลล
  ถนนหนองก่ิงฟา-ริมเมย
  ตำบลแมสอด อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท2,717,000
GPS LAT : 16.718875  LONG : 98.579341

รหัสทรัพยสิน 02-88-10625
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 23685-86
เนื้อที่ : 0-0-66.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 10/4 ถนนชิดวนา
  ตำบลแมสอด
  อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,634,000
GPS LAT : 16.650639  LONG : 98.613433

รหัสทรัพยสิน 02-88-09364
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8018
เนื้อที่ : 0-1-28.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 214 ซอยศรีวิชัย 6
  ถนนศรีวิชัย ตำบลแมกุ
  อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท4,320,000
GPS LAT : 16.673597  LONG : 99.140697

รหัสทรัพยสิน 02-88-10687
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2422
เนื้อที่ : 2-1-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 233 หมู 7
  ถนนสายบานนาโบสถ-ผาผึ้ง
  ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,919,000
GPS LAT : 16.684286  LONG : 99.142588

รหัสทรัพยสิน 02-88-07541
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1133
เนื้อที่ : 0-2-79 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 33/1
  ถนนสายคายพระเจาตาก
  -บานนาโบสถ (ทล.1108)
  ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท26,332,000
GPS LAT : 16.762320  LONG : 99.195788

รหัสทรัพยสิน 12-88-00399
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 974, 6185
เนื้อที่ : 13-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 121 หมู 4
  ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตอนตาก-กำแพงเพชร
  ตำบลประดาง อำเภอวังเจา
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท3,853,000
GPS LAT : 16.966198  LONG : 98.565230

รหัสทรัพยสิน 02-88-05695
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6602-3
เนื้อที่ : 0-1-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 103
  ถนนสายบานตนผึ้ง-บานตีนธาตุ
  (ตก.4003) ตำบลแมจะเรา
  อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท2,764,000
GPS LAT : 16.980097  LONG : 98.523079

รหัสทรัพยสิน 02-88-05938
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 63
เนื้อที่ : 0-1-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 152
  ซอยเทศบาล 6 (ซอยสหกรณ)
  ถนนเพลินจิต ตำบลแมระมาด
  อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,310,000
GPS LAT : 16.961819  LONG : 98.572843

รหัสทรัพยสิน 02-88-10980
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

นส.3 ก ที่ : 1202
เนื้อที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 26/4 ถนนรมโพธ์ิ
  ตำบลแมจะเรา
  อำเภอแมระมาด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท1,226,000
GPS LAT : 16.796963  LONG : 98.774658

รหัสทรัพยสิน 02-88-06345
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 20935-36
เนื้อที่ : 0-3-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 368
  ถนนทางเขาบานแมละเมา
  (ตก.07029)
  ตำบลดานแมละเมา
  อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท3,190,000
GPS LAT : 16.731097  LONG : 98.567871

รหัสทรัพยสิน 03-88-04683
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 16150, 31935
เนื้อที่ : 0-0-46.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 823-824
  ซอยเพลินจิต ถนนราชบูรณะ
  ตำบลแมปะ อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท6,000,000
GPS LAT : 16.721105  LONG : 98.584289

รหัสทรัพยสิน 04-88-04438
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 50177
เนื้อที่ : 0-0-19.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 99/12
  ถนนพัฒนานครแมสอด
  (ตก.3050) ตำบลแมสอด
  อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 16.716724  LONG : 98.567899

รหัสทรัพยสิน 04-88-04494
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7547
เนื้อที่ : 0-0-17.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 3/10 ถนนสวรรควิถี
  ตำบลแมสอด
  อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท2,608,000
GPS LAT : 16.723813  LONG : 98.560808

รหัสทรัพยสิน 04-88-04933
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 56638
เนื้อที่ : 0-0-30.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 218/5 ถนนตาลเด่ียว
  ตำบลแมสอด
  อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

อ.ว
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หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใช
ประโยชนในทรัพยสิน และส่ิงปลูกสรางบางสวนสรางล้ำ
แนวเขตทาง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพย
กอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
(เนื้อที่ประมาณ 75 ตร.วา) และสปส.บางสวนสรางครอม
ที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
กอนการเสนอซ้ือ

ราคาขาย บาท39,956,000
GPS LAT : 16.683434  LONG : 98.554720

รหัสทรัพยสิน 12-88-00501
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 3952-53, 3961, 41680
เนื้อที่ : 20-3-88.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 256 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายแมตาวใต
  -แมตาวดอนชัย
  ตำบลแมตาว อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท8,400,000
GPS LAT : 16.683682  LONG : 98.555155

รหัสทรัพยสิน 99-88-00095
ประเภททรัพยสิน เคร่ืองจักร

เครื่องจักรเลขที่ : 51-112-116-0001
  ถึง 0002
เนื้อที่ : 0-0-0
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบัวคูณ
  ตำบลแมตาว อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท9,200,000
GPS LAT : 16.718382  LONG : 98.588610

รหัสทรัพยสิน 04-88-05067
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 16309-10
เนื้อที่ : 0-0-36.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 31/36-37
  ถนนอินทรคีรี ตำบลแมสอด
  อำเภอแมสอด
  จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท29,768,000
GPS LAT : 16.637926  LONG : 98.596624

รหัสทรัพยสิน 11-88-00086
ประเภททรัพยสิน โรงสี

โฉนดเลขที่ : 29915, 31212
เนื้อที่ : 9-3-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 61
  ถนนสายแมสอด-อุมผาง
  (ทล.1090) ตำบลแมกุ
  อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

หมายเหตุ : ประกาศขายพรอมกับรหัสทรัพย 12-88-00501

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางล้ำเขาไปในเขตทาง
ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกันทุกชั้น

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใช
ประโยชนในทรัพยสิน สปส.บางสวนสรางล้ำลำเหมืองฯ
ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพย
กอนการเสนอซ้ือ



เลือกเมนู “คนหาทรัพยสิน”

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซื้อ” 

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

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผลการ
เสนอซื้อใหทานทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไวในใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย


