
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก

ลดสูงสุด

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณสมศรี ธารประดับ โทร. 02-2732566, 081-837-3913

• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธันยชนก ไชนาพันธุพิพัฒน โทร. 02-2732389, 081-839-6913
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณประเวศ สตางาม โทร. 02-5626407, 086-973-7517
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธีระนิตย วิเศษสุภมิตร โทร. 02-2732356, 061-648-2518



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
ลดสูงสุดจ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ตราด และ จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ร
ะย
อง

จ.ช
ลบ

ุรี
จ.ต

รา
ด

หองชุดเลขที่ : 517/572  เนื้อที่ : 54.90 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 517/572 ชั้น 13 หมูบานเกากะรัต คอนโดทาวน ซอยอรุโณทัย 2 ถนนพัทยากลาง
  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราคาขาย บาท1,995,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01214
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 12.931213  LONG : 100.892718

1,197,0001,197,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48079-80  เนื้อที่ :  0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 60/7, 60/8 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ราคาขาย บาท11,300,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03385
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 13.074714  LONG : 100.920846

6,780,0006,780,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5861  เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 9/9 ซอยประปา ถนนสายแหลมงอบ-บางกระดาน (ทล.3156)
  ตำบลคลองใหญ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ราคาขาย บาท580,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05275
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.193419  LONG : 102.378332

377,000377,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 31375  เนื้อที่ : 38-0-64.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 144/1 ซอยชลประทาน (คันกั้นน้ำเค็ม) ถนนสายตราด-ไมรูด-คลองใหญ (ตร.3518)
  ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ราคาขาย บาท5,685,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-08772
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.215249  LONG : 102.633911

3,695,2503,695,250 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04899

ราคาขาย บาท9,448,000

โฉนดเลขที่ : 66231-66236  เนื้อที่ : 0-1-27 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/33 หมูบานพิมานแลนด
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

GPS LAT : 13.329189  LONG : 100.964224

6,141,2006,141,200 บาทราคา
พิเศษ

300 ม.

เขาตัวเมืองชลบุรี
ถ.สายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.361)

หมายเหตุ : ทั้ง 2 คูหาเจาะทะลุถึงกันและบันไดขึ้นลงอยูหองเลขท่ี 60/7

ไป อ.บางละมุง

ไป อ.ศรีราชา

กม.129
150 ม.

550 ม.

ซ.ดูดี๋
ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางล้ำเขตทางฯ และที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 7 บอ
  และบางสวนตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปาชายเลน (เนื้อท่ีประมาณ 3-2-57.5 ไร)
  อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

ถ.สุข
ุมวิท

 (ทล
.3)

ไป จ.ตราด

ไป อ.คลองใหญ

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

กม.416

กม.415+400

กม.1+550

กม.417

750 ม.

1.75 กม.

ถ.สายตราด-ไมรูด-คลองใหญ (ตร.3518)
ซ.ชลประทาน (คันกั้นนํ้าเค็ม) 

ถ.สายแหลมงอบ-บางกระดาน (ทล.3156)

กม.2

กม.3+200
40 ม.

รร.บานคลองใหญ

วัดคลองใหญ

ซ.ประปา

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบางปด ไปบานทาโสม

ซ.ยายปน 3

ไปบานสระกล้ิง

ไปแหลมงอบ
ถ.ตราด-แหลบงอบ (ทล.3148)

ไปตราด

โฉนดเลขที่ :  130870-1 (เดิม นส.3 ก. เลขท่ี 7637-8)  เนื้อที่ : 0-0-35.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 194/17-18 ซอยไมมีชื่อ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ราคาขาย บาท1,400,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-02977
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 12.66255  LONG : 101.29561

840,000840,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 69462  เนื้อที่ : 1-0-54.60 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 12 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ราคาขาย บาท3,111,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05303
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.723369  LONG : 101.700106

2,022,1502,022,150 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางเขา-ออก (เนื้อท่ีประมาณ 0-0-42.0 ไร) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

ไปวัดเนินยาง
ไปวัดดอนมะกอกลาง

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ไปนายายอามไป อ.แกลง
ไปอางเก็บน้ำเขาจุก

ถ.ปากน้ำประแสร (ทล.3162)

ไปทะเลนอย ไปกุงวิมาน
คลองหนองโพรง

ซ.เฉลิมบูรพาชลทิศ 27 (ซ.เทศบาล 1)

ซ.เฉลิมบูรพาชลทิศ 27 (ซ.เทศบาล 2)

แมน้ำประแสร

ซ.เทศบาล 7 (เลียบแมน้ำ)

ไปปากน้ำประแสร

ซ.เทศบาล 4

¡Á.277 ¡Á.278

¡Á.13
¡Á.12+700

600 Á.

700 Á.

450 Á.

¡Á.12

ถ.เฉลิมบูรพาชลทิศ (รย.4036)

ซ.เทศบาล 12

จ.ฉ
ะเช

ิงเท
รา รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00274

ราคาขาย บาท2,160,000

โฉนดเลขที่ : 42102  เนื้อที่ : 1-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 17/5 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี (ทล.304)
  ตำบลเขาหินซอน อำเภอพนมสารคาม
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

GPS LAT : 13.758256  LONG : 101.482891

1,404,0001,404,000 บาทราคา
พิเศษ

825 ม.

1.27 กม.

ไป อ.แปลงยาว

ไปคลองร้ั
ง

ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331)

ถ.สายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี (ทล.304)ไปพนมสารคาม

ถ.หลังสวนกิต
ติ

ไปวัดลำมหาชัย

กม.122

กม.123

กม.122+500
กม.121

กม.120

ซ.ไมมีชื่อ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ...ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขอออนนนนแแแกกกนน แแแลลละะะะะะะ จจจ..ชชััััััยยยยภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภูููููููููููููููมมมมิิ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
ลดสูงสุดจ.ปราจีนบุรี และ จ.ราชบุรี

จ.ป
รา
จีน

บุร
ี

โฉนดเลขที่ : 5329  เนื้อที่ : 1-1-3 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 132/2 หมู 8 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลเมืองเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท2,678,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05077
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.987199  LONG : 101.764986

1,652,9501,652,950              บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4524, 9976-8, 10033, 10039-40  เนื้อที่ : 1-0-87.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 26 ซอยพินิจรังสรรค 1 ถนนพินิจรังสรรค
  ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท1,667,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05055
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.052444  LONG : 101.356868

1,083,5501,083,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 71152  เนื้อที่ : 31-2-27 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา (ทล.304) กม.87+200
  ตำบลยานรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท4,736,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10441
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.894995  LONG : 101.769472

3,078,4003,078,400 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 767  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนปาสัก ป.สุวิมล ซอยหลักโครงการ ถนนสระแกว-เขาหินซอน (ทล.359)
  ตำบลกรอกสมบูรณ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท625,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08910
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.575206  LONG : 101.636719

312,500312,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04994

ราคาขาย บาท14,554,000

โฉนดเลขที่ : 52154-52155
เนื้อที่ : 6-2-33 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลนนทรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

GPS LAT : 14.021495  LONG : 101.695441

8,606,0008,606,000 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04493

ราคาขาย บาท5,679,000

โฉนดเลขท่ี : 51265-6  เน้ือที่ : 4-3-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 225, 235, 237, 238, 241 หมูบานชัยจินดาวิลลา

  ซอยภายในโครงการ ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี (ทล.304)

  ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

GPS LAT : 13.962000  LONG : 101.724700

3,691,3503,691,350 บาทราคา
พิเศษ

ไปแกงหินเพิง
ซ.บานหนองอนามัย ซ.1

ไป จ.นครราชสีมา

ถ.สุวรรณศร (สายเกา)
340 ม.

200 ม.

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เนื้อท่ีประมาณ 0-2-55.20 ไร)
  ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย

รพ.กบินทรบุรี

ท่ีวาการ
อ.กบินทรบุรี

ตลาด
กบินทรบุรี

สภ.อ.กบินทรบุรี

ไปนครราชสีมา

ถ.สายฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา (ทล.304)

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ไปนครนายก

ไปสระแกว

ไปฉะเชิงเทรา

กฟภ.กบินทรบุรี

รร.บานตรอกปลาไหล

100 ม.

990 ม.

ไปเขาหินซอน

กม.59

กม.60

กม.61

ไปสระแกว

ไปอางเก็บน้ำคลองระบบ

ไป ทล.304

ถนนสระแกว-เขาหินซอน (ทล.359)

จ.ร
าช

บุร
ี

โฉนดเลขที่ : 66660-66664  เนื้อที่ : 4-0-24 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนเกษตรน้ำพุ รีสอรท ซอยเทคโน ถนนสายเขากรวด-หนองแชเสา (ทล.3207)
  ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ราคาขาย บาท2,436,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08162
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.538407  LONG : 99.661102

1,218,0001,218,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 18874  เนื้อที่ : 1-2-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 97/1 ถนนสายบานหนองขอย-บานหนาถ้ำ กม.ที่ 2+400
  ตำบลอางหิน อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

ราคาขาย บาท2,722,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05128
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.491437  LONG : 99.676271

1,769,3001,769,300 บาท
ราคา
พิเศษ

600 Á.400 Á.
¡Á.13

¡Á.0

¡Á.1

¡Á.2

¡Á.3

à¢ŒÒàÁ×Í§ÃÒªºØÃÕ
ä»áÂ¡à¨´ÕÂËÑ¡ä»áÂ¡ËŒÇÂªÔ¹ÊÕË ¶.à¾ªÃà¡ÉÁ (·Å.4)

¶.ÃÒªºØÃÕ-¹éÓ¾Ø-ªÑ®ปาËÇÒÂ

¶.ºŒÒ¹Ë¹Í§¢‹ÍÂ-ºŒÒ¹Ë¹ŒÒ¶éÓ

ä»ªÑ®»†ÒËÇÒÂä»ÇÑ´Í‹Ò§ËÔ¹

ä»ºŒÒ¹Ë¹Í§â¡

ä»Í¹ÒÁÑÂÍ‹Ò§ËÔ¹

ËŒÇÂÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹

¤ÅÍ§Ê‹§¹éÓ ไป จ.เพชรบุรีไป อ.จอมบึง

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ถ.สายเจดียหัก-เขางู 

ไป อ.โพธาราม

ถ.เขากรวด-หนองแชเสา (ทล.3207)

ไปบานหนองแชเสา

ซ.เทคโน
ถ.จัดสรรโครงการ

เขาเมืองราชบุรี

ไป จ.นครปฐม

กม.10
กม.

กม.8

กม.8+800 180 ม.
1 กม.

200 ม.

กม.9

กม.10

คลองชลประทาน

ถ.เขา
งู-จอ

มบึง 



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ...ขขขขขขขขขขขออออนนนแแแกกนน แแแลลลลลละะะะะะะ จจจ.ชชชัััััยยยยยยยยยยยยยยยยภภภภภภภภภภภภภภภภูููมมมมิิ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
ลดสูงสุดจ.ตาก จ.กาญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ

โฉนดเลขที่ :  7465-6  เนื้อที่ : 0-2-62.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 6/1 หมู 2 ซอยไมมีชื่อ ถนนอุตจานอุปถัมภ
  ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท1,763,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04841
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.399576  LONG : 99.929387

969,650969,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 29350  เนื้อที่ : 1-0-38 ไร
ที่ตั้ง : ซอยวาสนา เปรมปรีด ถนนบอนอก-ปากคลองเกลียว (ปข.4020)
  ตำบลบอนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท864,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06500
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.004852  LONG : 99.869274

561,600561,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4006  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนตนทองหลาง แยกจากถนนฝายทา-หนองหัดไทย (ทล.3374)
  ตำบลพงศประศาสน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท250,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-02268
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 11.14941  LONG : 99.48661

125,000125,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4799, 4800  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 355 ซอยสมานมิตร ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
  ตำบลศิลาลอย อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท870,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04318
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.335688  LONG : 99.877063

438,900438,900 บาท
ราคา
พิเศษ

ทะ
เลกม.52

ประมาณ 3.7 กม.
กม.53

90 ม.

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ไป จ.ประจวบคีรีขันธ

ไป อ.กุยบุรี

ซ.วาสนา เปรมปรีด 

ถ.บอนอก-ปากคลองเกลียว (ปข.4020)

สถานีรถไฟบอนอก

ไป ถ.รัฐบำรุง
ไปปากน้ำปราณ

ถ.สายเพชรเกษม-ปากน้ำปราณ

ถ.สายเพชรเกษม-วังกพง

¡Á.8

¡Á.7

¡Á.7+400

180 Á.

650 Á. «.äÁ‹ÁÕª×èÍ
ËÒ´ªÐÁ‹Ç§

ä» ¶.à¾ªÃà¡ÉÁ-ªÒÂ·ÐàÅ (·Å.3169)

¶.ÊÒÂฝÒÂทา-Ë¹Í§ËÑ´ä·Â (·Å.3374)

¶.ตนทองหลางä»ºŒÒ¹ªÐÁ‹Ç§
กม.262+800

กม.262 กม.263

350 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ถ.หวยขวาง-นาปอมซ.หวยขวางบน

ไปบานหนองยาว

ไปบานหนองหญาปลอง

ไปบานเกาะคู ไปบานนาปุม

ไป อ.กุยบุรีไป อ.ปราณบุรี

ซ.สมานมิตร 

โฉนดเลขที่ : 44423  เนื้อที่ : 39-0-65 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแมตาว-แมกุ (ตก.07024) ตำบลแมตาว อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ราคาขาย บาท9,212,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10551
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.659571  LONG : 98.560078

5,987,8005,987,800 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอดิน (ขนาด 60 x 120 ม.
  เนื้อท่ีประมาณ 4-2-00 ไร) เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก ยังไมจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน

650 ม.

ถ.สายหวยมวง-แมตาวดอนชัย (ตก.07022)

ไป รพ.แมสอด

ไป ต.ทาสายลวด

ซ.
ไม
มีชื่

อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

170 ม.

ถ.สายแมตาว-แมกุ (ตก.07024)

จ.ต
าก

จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ

โฉนดเลขที่ : 218  เนื้อที่ : 4-1-33.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุติธรรม ซอยยุติธรรม 1 ถนนดานมะขามเต้ีย-กองผสมสัตว (ทล.3209)
  ตำบลกลอนโด อำเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี

ราคาขาย บาท7,237,000

รหัสทรัพยสิน 09-88-00375
ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน

GPS LAT : 13.871575  LONG : 99.472028

4,704,0504,704,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 40350, 44795  เนื้อที่ : 0-3-6.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4/89 หมูบานหัวหิน ไฮแลนด ซีวิว ซอยภายในโครงการ ถนนทวีพัฒนา
  ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท9,420,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04738
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.598211  LONG : 99.929832

6,123,0006,123,000 บาท
ราคา
พิเศษ

เขตภูเขา

โฉนดเลขที่ : 28619, 36750  เนื้อที่ : 2-0-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 116 ถนนหัวหิน-หวยมงคล (ทล.3218) ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท14,974,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05344
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.572986  LONG : 99.907571

9,521,4009,521,400 บาท
ราคา
พิเศษ

กม.5

กม.7 กม.6
ซ.พูนสุข

ซ.วัดนิโครธาราม

วัดหนองขอน

ถ.หัวหิน-หวยมงคล (ทล.3218) 

ถ.หมอนไหม-หนองเหียง

ไป 
ถ.บ

ายพ
าส

ไป อ.ห
ัวหิน

โฉนดเลขที่ :  11716  เนื้อที่ : 1-2-72 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 88 หมู 9 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานปากคลองเกลียว-บานเขาแดง
  ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท1,720,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04584
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 12.074748  LONG : 99.934657

1,032,0001,032,000 บาท
ราคา
พิเศษ

กม.293

กม.0 กม.6 กม.44

กม.43

กม.41

กม.40

กม.40+200 100 ม.

กม
.29

3+
60

0
ถ.
เพ
ชร
เก
ษม

 (ท
ล.

4)

ถ.เพชรเกษม-โพธิ์เรือง

ไปบอนอก

ทา
งร
ถไ
ฟส

าย
ใต


ถ.เลียบชายทะเล

ไปบานทุงนอย

ไป จ.ประจวบคีรีขันธ

ไป อ.สามรอยยอด

ทะเล

ทะเล

ถ.บานปากคลองเกลียว-บานเขาแดง

โฉนดเลขที่ : 34552  เนื้อที่ : 9-2-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 318/1 ซอยไมมีชื่อ ถนนเพชรเกษม-เกตุคู
  ตำบลหวยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ราคาขาย บาท1,431,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-09141
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 11.700669  LONG : 99.689963

930,150930,150 บาท
ราคา
พิเศษ

ถ.ทวีพัฒนา

ซ.ยุติธรรม 2

ไปบานรางพลวง
ถ.รางพลวง (กจ.3145)

ไปดานมะขามเตี้ย

ถ.ดานมะขามเตี้ย-กองผสมสัตว (ทล.3209)
ถ.บานยางเกาะ-ลำทราย

ไปกาญจนบุรีไปปราสาทเมืองสิงห (ทล.3085)

กม.59
200 ม.

1.2 กม.

400 ม.
ถ.ยุติธรรม ซ.ยุติธรรม 1

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนอยูใตแนวสายไฟฟาแรงสูง (เนื้อที่ประมาณ 1-0-20.0 ไร )
  ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ไปบานสองกะลอน ถ.เพชรเกษม-เกตุคู

350 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ...ขขขขขขขขขออออนนนแแแกกนน  แแแลลลลลลละะะะะะะ จจจ.ชชชัััััยยยยยยยยยยยยยยยยยภภภภภภภภภภภูููมมมมิิ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตกภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
ลดสูงสุดจ.เพชรบุรี

จ.ชลบุรี (อ.เมือง อ.ศรีราชา อ.สีชัง) หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หนองมน ชลบุรี โทร. 038-392371-2
จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง) หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง โทร. 038-720691-2
จ.ฉะเชิงเทรา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ฉะเชิงเทรา โทร. 038-816265-6
จ.ระยอง จ.ตราด หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนตรีรัตน จันทบุรี โทร. 039-321128 , 039-321131 
จ.ปราจีนบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กบินทรบุรี โทร. 037-282912, 037-280390
จ.ตาก หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กำแพงเพชร โทร. 055-720626, 055-620136
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ราชบุรี โทร. 032-337012
จ.ประจวบคีรีขันธ จ.เพชรบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ปราณบุรี โทร. 032-540628-31

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

จ.เ
พช

รบ
ุรี

โฉนดเลขที่ : 40432, 55929  เนื้อที่ : 8-2-23 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายหนองพลับ-ยางชุม (ทล.3301) ตำบลกลัดหลวง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท2,743,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10232
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 12.785994  LONG : 99.683082

1,782,9501,782,950 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 30308  เนื้อที่ :  3-2-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเพชรบุรี-บานแหลม ตำบลบานแหลม อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท4,568,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10649
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.209604  LONG : 99.972903

2,969,2002,969,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 19763  เนื้อที่ : 1-0-88 ไร
ที่ตั้ง : ถนนบานหนองแหน ตำบลสระพัง อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท427,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09758
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.266124  LONG : 99.794658

277,550277,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 53897  เนื้อที่ : 2-0-13 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบานทุงจับญวน-บานทุงขาม ตำบลไรใหมพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท818,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09585
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 12.641537  LONG : 99.766419

490,800490,800 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ฟารม
13-88-00055

ราคาขาย บาท2,497,000

โฉนดเลขที่ :  996  เนื้อที่ : 2-1-10.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองแก-บานแมละเมย
  ตำบลแกงกระจาน อำเภอแกงกระจาน
  จังหวัดเพชรบุรี

GPS LAT : 12.938834  LONG : 99.685422

1,623,0501,623,050 บาทราคา
พิเศษ หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน และที่ดินบางสวนมีความเสี่ยง

  อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

กม.34

กม.42 กม.13

กม.17
กม.3

3.3 กม

240 ม

128 ม

กม.16

ถ.บานเขากล้ิง-บานหนองเกตุ 

ถ.หนองสะแก-แมคะเมย

ไปแมคะเมย ถ.สายเขื่อนเพชร-แกงกระจาน (ทล.3499)

ไปเขื่อนแกงกระจาน

ถ.สายทายาง-ยางชุม ไป อ.ยางชุม
ไป อ.ทายาง

ไป อ.หนองหญาปลอง

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอนํ้า ขอใหผูซ้ือตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงที่ดินวางเปลาเทานั้น ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ถนนบานทุงจับญวน-บานทุงขาม

ไปบานทุงจับญวน

ไปบานหนองปลาดุก

ไปบานหนองโศก
ถ.เพชรเกษม (ตอนชะอำ-ปราณบุรี)

ไป อ.ปราณบุรี

ไป ถ.เพชรเกษม ไป จ.เพชรบุรี

ซอ
ยไม

มีช
ื่อ

กม.20

กม.21

กม.23

กม.24

กม.25

กม.26 50 ม.

100 ม.

1.190 กม. 1.170 กม.

กม.134+100

310 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.บานหนองแหน

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ไป จ.เพชรบุรี

ไปแยกวังมะนาว

ไปหนองชุมพล ไปบานหนองยางชุม

ไปสนามกอลฟ สวางรีสอรท

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายเพชรบุรี-บานแหลม (ฝงตะวันตก)

ไปเมืองเพชรบุรี

ไปบา
งตะบู

น

80 ม.

โฉนดเลขที่ : 8386  เนื้อที่ 
ที่ตั้ง : เลขท่ี 306/9 หมูบานปกเตียนชาเลย 1 ซอยหมูบานปกเตียนชาเลย 1
  ถนนสายหนองจอก-ปกเตียน (พบ.4016) ตำบลหนองจอก อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท300,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-02980
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 12.940018  LONG : 100.022636

165,000165,000 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 31.33 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 404 ชั้น 4 หมูบานปกเตียน บีช คอนโดเทล 3 ซอยโครงการปกเตียนวิลลา
  ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลปกเตียน อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ราคาขาย บาท470,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-00949
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 12.947709  LONG : 100.031787

235,000235,000 บาท
ราคา
พิเศษ
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ถ.สายหนองพลับ-ยางชุม (ทล.3301)

ไปบานหนองพลับ

ไปบานหน
องพลับ

ไป อ.แกงกระจาน

ไปโครงการชั่งหัวมัน

ไปบานไรศิราธาร

ไปเขาลูกชาง

ไปบานหวยโสก

320 ม.



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

กดลิงค “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

• 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”


