
บาท ฟรี! ค่าประเมินราคา

ทรัพยพรอมโอน* หมายถึง ทรัพยที่โอนกรรมสิทธิ์เปนของธนาคารแลว ไมมีผูบุกรุกหรือผูอยูอาศัยภายในหรือติดภาระผูกพันใดๆ รวมทั้งกรณีที่มีผูบุกรุกแตลูกคารับภาระบุกรุก ซึ่งธนาคาร
พรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดรายการสงเสริมการขายนี้สำหรับลูกคาที่อยูระหวางรอผลการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารและไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได
ภายในระยะเวลาสงเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข
• ผูซื้อตองระบุในชองเง่ือนไขการเสนอซ้ือวา “เสนอซ้ือในงานมหกรรมบานธนาคาร 62 จ.ปทุมธานี” • รายการสงเสริมการขายน้ีใหสิทธิ์เฉพาะผูที่ซื้อทรัพยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และนครนายก รวม 5 จังหวัด เทานั้น • ทรัพยจัดรายการลดราคาพิเศษ ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 20-22 กันยายน 2562 

(3 วัน) เทานั้น • ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยสินรอการขายและวางเงิน 1% ภายในงานโดยเปนทรัพยพรอมโอนท่ีไดรับการอนุมัติขาย และลูกคาโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือ

แจงผลการอนุมัติ จะไดรับสิทธิ์ฟรีคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่จายจริงแตไมเกิน 20,000 บาท ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 20-22 กันยายน 2562 (3 วัน)

เทานั้น • สำหรับผูเสนอซื้อทรัพยและวางเงินประกัน 1 % ทุกชิ้นภายในงานรับสวนลดสูงสุด 20% จากราคาประกาศขาย ธนาคารอนุมัติผลการเสนอซ้ือทันทีและใหสิทธิ์ผูเสนอซ้ือรายแรก

เทานั้น (ไมรวมกับทรัพยจัดรายการอ่ืน) • ลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยสินรอการขายและวางเงิน 1 % ภายในงาน รับของสมนาคุณจากทางธนาคารโดยเง่ือนไขเปนไปตามท่ีธนาคารกำหนด • ลูกคา

ที่เสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย และเสนอขอสินเชื่อกับธนาคาร จะไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบ้ียพิเศษ 0.6% นาน 6 เดือนแรกพรอมทั้งฟรีคาประเมินราคาหลักประกัน • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การ

จำหนายทรัพยใหกับผูที่มีความสัมพันธกับผูถือกรรมสิทธิ์เดมิ

ฟรี! วางเงินสินเช่ืออัตราดอกเบีย้พิเศษ

สูงสุดลดทุกชิ้น 50%

ภายในงาน1%0.6%20,000
ค่าธรรมเนียม

การโอนกรรมสิทธิ์

วันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ในงาน มหกรรมบ้านธนาคาร 62

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555
เวลาทำการ จันทร-ศุกร 8.30 - 16.30 น.• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ปทุมธานี โทร. 02-593-3764-8

• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธีระนิตย วิเศษสุภมิตร โทร. 02-2732356, 061-648-2518

ฟรี! หมอนรองคอลายแมว



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน

ทรัพย์จัดรายการ ลดราคาพิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 740, 1721  เน้ือท่ี : 0-0-71.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/23 หมูบานสวนสวยริมน้ำ
  ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28
  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,292,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05576
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.794319  LONG : 100.369050

โฉนดเลขท่ี : 121634  เน้ือที่ : 0-0-51 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/136
  หมูบานชัยพฤกษ-บางขุนเทียน (ซ.21)
  ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,250,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05891
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.606154  LONG : 100.390125

โฉนดเลขท่ี : 59157
เน้ือที่ : 0-0-62.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 47/126 หมูบานวรารมย
  ซอยประชาอุทิศ 98 ถนนประชาอุทิศ
  แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท5,831,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05942
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.602582  LONG : 100.512820

โฉนดเลขท่ี : 127769
เนื้อที่ : 0-0-64.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/64 หมูบานวรารมย เพชรเกษม 81
  ซอยบางบอน 5 ซอย 18 ถนนบางบอน 5
  แขวงบางบอน เขตบางบอน
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,150,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05943
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.654474  LONG : 100.357250

โฉนดเลขท่ี : 131200
เน้ือที่ : 0-0-79.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 42/25 หมูบานกลวยไม (ซอย 2)
  ซอยเอกชัย 119 ถนนเอกชัย
  แขวงบางบอน เขตบางบอน
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,800,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06018
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.643186  LONG : 100.382413

โฉนดเลขท่ี : 45685
เนื้อที่ : 0-0-60.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 42/392 หมูบานคาซาลีนา 2
  ซอยนิมิตใหม 20 ถนนนิมิตใหม
  แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,207,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06051
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.847274  LONG : 100.743654

โฉนดเลขท่ี : 39459
เน้ือที่ : 0-1-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 63/7 ถนนสุวินทวงศ 33 (ทล.304)
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,217,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06290
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.812782  LONG : 100.846498

โฉนดเลขท่ี : 63637
เน้ือที่ : 0-1-10.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47/26 หมูบานภัสสร 10
  ซอยสุวินทวงศ 21 ถนนสุวินทวงศ
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,400,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06348
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.810008  LONG : 100.818017

โฉนดเลขท่ี : 60121
เน้ือที่ : 0-0-77.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 88/55 หมูบานเศรษฐสิริ รามอินทรา
  ซอยภายในโครงการ ถนนปญญา-รามอินทรา
  แขวง บางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท6,200,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06424
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.856505  LONG : 100.705721

โฉนดเลขที่ : 13150
เนื้อที่ : 0-0-58.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/74 หมูบานบารเมษฐ เฉลิมพระเกียรติ ร.9
  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62
  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,826,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06346
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.697621  LONG : 100.691440

โฉนดเลขท่ี : 12874
เน้ือที่ : 0-0-60.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 187/183
  หมูบานอยูสุข เฟส 1 (ซอยอยูสุข 5)
  ซอยสรงประภา 24 ถนนสรงประภา
  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,600,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06162
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.937213  LONG : 100.588314

โฉนดเลขท่ี : 11701  เน้ือที่ : 0-0-57.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/318 (123/318)
  หมูบานบานกลางเมือง Swiss Town
  (เกษตร-นวมินทร) ซอยประเสริฐมนูกิจ 25
  ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว
  เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท5,528,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03364
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.837412  LONG : 100.606359
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน

ทรัพย์จัดรายการ ลดราคาพิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 3515-17
เน้ือที่ : 0-0-84 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 318/145-147 หมูบานเมอริท เพลส
  ซอย ลาดพราว 87 แยก 10 ถนนลาดพราว
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท12,000,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03502
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.790640  LONG : 100.621557

โฉนดเลขท่ี : 57425-26  เน้ือที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 249/379, 249/380
  หมูบานมิตรไมตรี 3
  ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-2
  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,000,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03365
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.641567  LONG : 100.488967

โฉนดเลขท่ี : 428, 1947
เน้ือที่ : 0-0-29.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1829 (167/195) หมูบาน มั่งมีซิตี้ ซอย 7
  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,300,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03426
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.696686  LONG : 100.415659

โฉนดเลขท่ี : 82231
เน้ือที่ : 0-0-27.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 24 (40/564) หมูบานอมรชัย 2
  ซอยพระราม 2 ซอย 34 ถนนพระรามท่ี 2
  แขวงบางมด เขตจอมทอง
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,600,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03723
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 13.676236  LONG : 100.458805

โฉนดเลขท่ี : 106604
เน้ือที่ : 0-0-19.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 68/52 ซอยขางอาคาร CPS
  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,800,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03814
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 13.708626  LONG : 100.414272

โฉนดเลขท่ี : 11117
เน้ือที่ : 0-0-9.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 552 ซอยตรอกฮ่ัวเพงโกย
  ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ
  เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท8,000,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03834
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 13.739200  LONG : 100.503349

หองชุดเลขท่ี : 475/9-10 ชั้น 1  เน้ือท่ี : 124.56 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 475/9-10 ชั้น 1 อาคาร บี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ ถนนอินทราภรณ
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,492,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01418
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.765101  LONG : 100.611413

หองชุดเลขท่ี : 479/12 ชั้น 1  เน้ือที่ : 41.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 479/12 ชั้น 1 อาคารดี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ ถนนอินทราภรณ
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท833,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01441
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.765637  LONG : 100.611905

หองชุดเลขท่ี : 255/456 ชั้น 3  เน้ือท่ี : 27.36 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 255/456 ชั้น 3 อาคารซี
  โครงการรัชดาเพรสทีจ
  ซอยลาดพราว 48 แยก 3-3-4 ถนนลาดพราว
  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท709,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01397
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.795798  LONG : 100.588811

หองชุดเลขท่ี : 333/148 ชั้น 9
เน้ือที่ : 40.80 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 333/148 ชั้น 9 โครงการรัชอาภา ทาวเวอร
  ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-1
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,269,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01419
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.819960  LONG : 100.583088

หองชุดเลขท่ี : 205/603-604 ชั้น 3 เน้ือท่ี : 215.78 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 205/603-604
  โครงการสุวรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม 2
  ซอยสาธุประดิษฐ 34 แยก 6 ถนนสาธุประดิษฐ
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,590,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01398
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.688656  LONG : 100.528319

หองชุดเลขท่ี : 87/173 ชั้น 8  เน้ือที่ : 50.88 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 87/173 อาคาร ชั้น 8 อาคาร K
  โครงการนิรันดรเรซิเดนซ 5 ซอยศรีนครินทร 40
  ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท611,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01408
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.6932871  LONG : 100.6383368

8,400,0008,400,000 บาท
ราคา
พิเศษ 2,100,0002,100,000 บาท

ราคา
พิเศษ

1,610,0001,610,000 บาท
ราคา
พิเศษ 2,520,0002,520,000 บาท

ราคา
พิเศษ

1,960,0001,960,000 บาท
ราคา
พิเศษ 5,600,0005,600,000 บาท

ราคา
พิเศษ

1,744,4001,744,400 บาท
ราคา
พิเศษ 583,100583,100 บาท

ราคา
พิเศษ

496,300496,300 บาท
ราคา
พิเศษ 888,300888,300 บาท

ราคา
พิเศษ

1,813,0001,813,000 บาท
ราคา
พิเศษ 427,700427,700 บาท

ราคา
พิเศษ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน

ทรัพย์จัดรายการ ลดราคาพิเศษ

หองชุดเลขท่ี : 138/66 ชั้น 6  เน้ือท่ี : 56.98 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 138/66 ชั้น 6 อาคาร บี
  หมูบานเมโทร พารค สาทร 1-2
  ซอยทางเขาโครงการ ถนนกัลปพฤกษ
  แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,650,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01380
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.709874  LONG : 100.450786

โฉนดเลขท่ี : 12/137 ชั้น 4  เน้ือที่ : 42.43 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 12/137 ชั้น 4
  โครงการบานรวงขาว 2 (การเดนคอรท)
  ซอยราษฎรบูรณะ 32/2 ถนนราษฎรบูรณะ
  แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,167,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01429
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.675105  LONG : 100.512993

โฉนดเลขท่ี : 23114-16
เน้ือที่ : 0-1-73 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานภูชะโงก สวีทโฮม (เกรซฮิลล)
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท2,432,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06307
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.233004  LONG : 101.151221

โฉนดเลขท่ี : 23112-13
เน้ือที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานภูชะโงก สวีทโฮม (เกรซฮิลล)
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท2,078,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06350
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.233064  LONG : 101.150970

โฉนดเลขท่ี : 50112, 87912
เน้ือที่ : 1-3-80.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานหลักทรัพยธานี
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท5,852,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09692
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.030657  LONG : 100.781993

โฉนดเลขท่ี : 26088
เน้ือที่ : 2-0-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานคุณากรการเกษตร
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท2,800,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09808
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.073280  LONG : 100.852450

โฉนดเลขท่ี : 97318
เน้ือที่ : 0-0-39.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 199/290
  หมูบานบานฟากรีนพารค รังสิต คลอง 3
  ซอยทางเขาหมูบาน ถนนชลมารควิจารณ
  ตำบลบึงย่ีโถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท2,350,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06334
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.988543  LONG : 100.667805

โฉนดเลขท่ี : 77391
เน้ือที่ : 0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71/175
  หมูบานมัฆวานรังสรรค (ผลสัมฤทธ์ิ) ซอย 19
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงสนั่น
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท2,139,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06180
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.045333  LONG : 100.830430

โฉนดเลขท่ี : 38292
เน้ือที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/355 หมูบานธารารินทร
  ซอยรังสิต-นครนายก 56 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,500,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03443
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.976321  LONG : 100.654841

โฉนดเลขท่ี : 128618  เน้ือที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/22
  หมูบานแพรมาพร ลำลูกกา คลอง 7 ซอย 19
  ถนนเลียบคลอง 7 ฝงตะวันตก
  ตำบลบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,100,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03421
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.955769  LONG : 100.738180

โฉนดเลขท่ี : 52268
เน้ือที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/666 หมูบานพฤกษา 1 ซอย 46
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
  จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท570,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03525
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.026565  LONG : 100.779795

หองชุดเลขที่ : 239/73 ชั้น 8
เน้ือที่ : 66.80 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 239/73 อาคาร ชั้น 8
  โครงการสราสินีสวีท คอนโดเทล 1
  ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,002,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01378
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.943408  LONG : 100.638362

1,855,0001,855,000 บาท
ราคา
พิเศษ 816,900816,900 บาท

ราคา
พิเศษ

จ.นครนายก
จ.ปทุมธานี

1,702,4001,702,400 บาท
ราคา
พิเศษ 1,454,6001,454,600 บาท

ราคา
พิเศษ

1,645,0001,645,000 บาท
ราคา
พิเศษ 1,497,3001,497,300 บาท

ราคา
พิเศษ

1,050,0001,050,000 บาท
ราคา
พิเศษ 770,000770,000 บาท

ราคา
พิเศษ

399,000399,000 บาท
ราคา
พิเศษ 701,400701,400 บาท

ราคา
พิเศษ

3,803,8003,803,800 บาท
ราคา
พิเศษ 1,680,0001,680,000 บาท

ราคา
พิเศษ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 10 ก.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน

ทรัพย์จัดรายการ ลดราคาพิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 47975
เน้ือที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/1-2 ซอยบานพลับ ซ.15
  ถนนสายแยก ทล.347 - บานพลับ (อย.3020)
  ตำบลบานพลับ อำเภอบางปะอิน
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท935,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06371
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.219515  LONG : 100.570256

โฉนดเลขท่ี : 20994
เน้ือที่ : 0-0-28.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 150/27 หมูบานเก็จกัญญา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบอโพง-นครหลวง (อย.2033)
  ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท740,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03506
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.469162  LONG : 100.599599

โฉนดเลขท่ี : 23662
เน้ือที่ : 0-0-19.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 150/61 หมูบานเก็จกัญญา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบอโพง-นครหลวง (อย.2033)
  ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท720,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03524
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.469251  LONG : 100.598993

โฉนดเลขท่ี : 23656
เน้ือที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 150/72 หมูบานเก็จกัญญา ซอยไมมีชื่่อ
  ถนนบอโพง-นครหลวง (อย.2033)
  ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท700,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03248
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.468929  LONG : 100.599457

โฉนดเลขท่ี : 23677
เน้ือที่ : 0-0-21.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 150/81 หมูบานเก็จกัญญา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบอโพง-นครหลวง (อย.2033)
  ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท650,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03439
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.469051  LONG : 100.598875

โฉนดเลขท่ี : 15856  เนื้อที่ : 0-0-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 15/26 หมู 4 หมูบานณัฐธานี
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานลี่-วัดประมุง
  แยกจากถนนสายเอเชีย (ทล.32)
  ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท230,000

รหัสทรัพยสิน 03-77-00161
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.456990  LONG : 100.535768

จ.น
นท

บุร
ี

จ.พระนครศรีอยุธยา

โฉนดเลขท่ี : 150612
เน้ือที่ : 0-0-62.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 109/55 หมูบานคูณทรัพยรดา
  ถนนจันทรทองเอ่ียม ตำบลบางรักพัฒนา
  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ราคาขาย บาท4,071,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06060
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.892267  LONG : 100.416821

2,849,7002,849,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 152466
เน้ือที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/316 หมูบานศิลปการพารค 5 ซอย 4
  ถนนบานกลวย-ไทรนอย ตำบลพิมลราช
  อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

ราคาขาย บาท1,600,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03356
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.920551  LONG : 100.389950

1,120,0001,120,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 152467
เน้ือที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/317 หมูบานศิลปการพารค 5 ซอย 4
  ถนนบานกลวย-ไทรนอย ตำบลพิมลราช
  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ราคาขาย บาท1,600,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03457
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.920714  LONG : 100.390062

1,120,0001,120,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 227
เน้ือที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 หมู 7 ซอยปลายบาง 1
  ถนนปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์
  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ราคาขาย บาท6,912,000

รหัสทรัพยสิน 15-88-00049
ประเภททรัพยสิน อพารทเมนท

GPS LAT : 13.805122  LONG : 100.423499

4,838,4004,838,400 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 111/14 ชั้น 1
เน้ือที่ : 21.60 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/14
  โครงการเอเซียซิตี้ไลฟ คอนโดมิเนียม
  ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง
  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ราคาขาย บาท378,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01386
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.931873  LONG : 100.421747

264,600264,600 บาท
ราคา
พิเศษ

607,750607,750 บาท
ราคา
พิเศษ 518,000518,000 บาท

ราคา
พิเศษ

504,000504,000 บาท
ราคา
พิเศษ 490,000490,000 บาท

ราคา
พิเศษ

455,000455,000 บาท
ราคา
พิเศษ 115,000115,000 บาท

ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขท่ี : 12710
เน้ือที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานใจทานพัฒนา ซอยใจทาน
  ถนนเลียบคลองซอยท่ี 26 ตำบลพยอม
  อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท692,000

รหัสทรัพยสิน 09-88-00429
ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน

GPS LAT : 14.178485  LONG : 100.646452

484,400484,400 บาท
ราคา
พิเศษ



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

เลือกเมนู “คนหาทรัพยสิน”

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซ้ือ” 

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


