


หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 25 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซื้อตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 (3 วัน) เทานั้น

โฉนดเลขที่ : 12620  เนื้อที่ : 0-0-29.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 82/6 ซอยน้ำตกกระทู ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท4,500,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03914
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 7.924054  LONG : 98.328984

3,150,0003,150,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  100529  เนื้อที่ : 0-0-16.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 51/43 ถนนเทพอนุสรณ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท3,400,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03932
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 7.866770  LONG : 98.356690

2,380,0002,380,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  794-795  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโครงการบานภูกะรน ซอยปฎัก 7 ถนนปฎัก (ทล.4028)
  ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท10,400,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-04001
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 7.826999  LONG : 98.301418

7,280,0007,280,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 54389  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4/88 หมูบานเทพสตรี ซอยภายในโครงการ ถนนเทพกระษัตรี(ทล.402)
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท5,050,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03766
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 7.906161  LONG : 98.390742

3,535,0003,535,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 87995  เนื้อที่ : 0-0-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 45/1 หมูบานจันทราปาหลาย 3 ซอยมุดง ถนนเจาฟาตะวันออก
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท6,870,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07116
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.841802  LONG : 98.370194

0,000,0004,809,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 74289  เนื้อที่ : 0-0-51.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 124/400 หมูบานศรีสุชาติแกรนดวิว 2 ซอย 1 ถนนสายบานทุงคา-บานควนดินแดง
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท6,256,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06912
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.929951  LONG : 98.387295

4,379,2004,379,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 10858  เนื้อที่ : 0-0-82.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 123/194 หมูบานบางทองพารควิลล ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท5,200,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06942
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.904627  LONG : 98.332625

3,640,0003,640,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 58831  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 79/58 หมูบานแลนดแอนดเฮาส พารคภูเก็ต ซอยชัยพฤกษ 4
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท5,120,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06129
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.838819  LONG : 98.339175

3,584,0003,584,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  42306  เนื้อที่ : 0-0-67.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1/68 หมูบานไพรมเพลส ซอย 1/1 ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท3,200,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06929
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.981782  LONG : 98.371525

2,240,0002,240,000 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 146/168 ชั้น 6  เนื้อที่ : 0-0-36.20 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 146/168 อาคาร ชั้น 6 อาคาร 1(E) โครงการเดอะกรีนเพลส คอนโดมิเนียม 1
  ถนนเอกวานิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท1,557,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01506
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 7.896505  LONG : 98.375139

1,089,9001,089,900 บาท
ราคา
พิเศษ
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จำนวน 22 รายการ ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยภายในงาน ระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 เทาน้ัน



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 25 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซื้อตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยภายในงานระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 (3 วัน) เทานั้น

โฉนดเลขที่ : 13759  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 44/15 หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233) ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท5,500,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03650
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.875289  LONG : 98.288762

3,850,0003,850,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3324  เนื้อที่ : 0-0-26 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 118/6 ซอยไมมีชื่อ ถนนพิศิษฐกรณีย ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท4,900,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03586
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.897799  LONG : 98.310209

3,430,0003,430,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 13810  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 168/9 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ซอยภายในโครงการ ถนนโครงการสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท7,500,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03746
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.883908  LONG : 98.299074

5,250,0005,250,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 94134-35  เนื้อที่ :  0-0-37.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 32/90-91 หมูบานภูเก็ตแอททาวน 2 ซอยภายในโครงการ ถนนพูนผล
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท6,000,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03617
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.878485  LONG : 98.384234

4,200,0004,200,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 7449  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 50/43 ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองบางวัด ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท4,700,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03665
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.900978  LONG : 98.308642

3,290,0003,290,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 13772  เนื้อที่ : 0-0-16.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 44/4 หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233) ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท4,500,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03786
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.875450  LONG : 98.288891

3,150,0003,150,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 93400  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 80/143 หมูบานพนาสนธิ์ เรสซิเดนท ซอย 4 ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท3,000,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03599
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.893098  LONG : 98.359236

2,100,0002,100,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 94490  เนื้อที่ : 0-0-20.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 80/79 หมูบานศุภาลัยซิตี้ฮิลล ซอยซิตี้ฮิลล 4 ถนนรัษฎานุสรณ
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท2,700,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03567
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.896764  LONG : 98.405115

1,890,0001,890,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 14331  เนื้อที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 7/53 ซอยไมมีชื่อ ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท2,400,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03765
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.919551  LONG : 98.333635

1,680,0001,680,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 77094  เนื้อที่ : 0-0-23.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 43/347 หมูบานอยูเย็น ซอยภายในโครงการ ถนนสายนาราง-บอแร
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท2,200,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03706
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.853967  LONG : 98.376003

1,540,0001,540,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 74695  เนื้อที่ : 0-0-15.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 8/11 ซอยจี้ซั่ว ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลเกาะแกว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท1,700,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03770
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 7.962486  LONG : 98.375828

1,190,0001,190,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 73228  เนื้อที่ : 0-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 14/14 ซอยไมมีชื่อ ถนนบานระเง็ง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ราคาขาย บาท7,000,000

รหัสทรัพยสิน 10-88-00130
ประเภททรัพยสิน อาคารสำนักงาน

GPS LAT : 7.886869  LONG : 98.367822

4,900,0004,900,000 บาท
ราคา
พิเศษ
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ม.เมาเทนวิว ปาตอง ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป ถ.พระบารมี ไป ถ.พระบารมี

ไป ถ.สายบานไสนํ้าเย็น

400 ม. 37.5 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ไป ต.กมลา หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ําแนวเขตถนน
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ถ.พิศิษฐกรณีย ถ.สาย 50 ป
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ซ.ภายในโครงการ 

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00
ป

ไปหาดปาตอง

รพ.ปาตอง

ถ.ใสน้ำเย็น

ซ.ตลาดสดบันซาน
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ไป กะรน

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)

ซ.ภายในโครงการ 

1.64 กม.

850 ม.

280 ม.

65 ม.

200 ม.

ไป อ.กระทู

ไปฉลอง

ไป ถ.แมหลวน
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ม.พนาสนธ์ิ เรสซิเดนท
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ม.ศุภาลัยซิตี้ฮิลล ซ.ซิตี้ฮิลล 4 

ถ.รัษฎานุสรณ
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ถ.ปะเหลียนไป สนง.ประกันสังคม

ไป ถ.รัษฎานุสรณ
ถ.รวมพัฒนา

ถ.
ตรั
ง

ถ.สุรินทร ซ.3

ถ.สุรินทร ซ.2

ซ.สารวัตร

ถ.บริกร

ถ.หลวงพอ

ถ.พังงา

ถ.ดำรง

ซ.ไมม
ีช่ือ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ

ซ.ไมมีชื่อ 

75 ม.

ถ.ภูเก็ตวิลลา-กะทู สาย ก.

ไปเทศบาลกะทู 

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)
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ิเดช




