
หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : กรุงเทพมหานครทําเล : กรุงเทพมหานครทําเล : กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 295,200492,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 49235  เน้ือที่ : 0-0-20 ไร
ที่ต้ัง : 100/255 ม.เคหะรมเกลา
  ซ.เคหะรมเกลา 29 แยก 13-6
  ถ.เคหะรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน
  แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-03848

ลดเหลอื 295,200492,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 49235 เน้ือที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตัง้ : 100/255 ม.เคหะรมเกลา
  ซ.เคหะรมเกลา 29 แยก 13-6
  ถ.เคหะรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน
  แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสิน 02-88-03848

บาทบาทลดเหลือ 1,591,8002,653,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 126068
เนื้อที่ : 0-0-57.50 ไร
ที่ตั้ง : 420/10 ม.ชมเพลิน (ซ.1)
  ซ.เศรษฐกิจ 46 ถ.หมูบานเศรษฐกิจ
  แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04518

ลดเหลือ 1,591,8002,653,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 126068
เนื้อท่ี : 0-0-57.50 ไร
ท่ีตั้ง : 420/10 ม.ชมเพลิน (ซ.1)
  ซ.เศรษฐกิจ 46 ถ.หมูบานเศรษฐกิจ
  แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04518

บาทบาทลดเหลือ 2,665,2004,442,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 225780, 225783
เนื้อที่ : 0-1-11 ไร
ที่ตั้ง : 270 ซ.รามคำแหง 4
  ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-03229

ลดเหลอื 2,665,2004,442,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 225780, 225783
เนื้อท่ี : 0-1-11 ไร
ท่ีตั้ง : 270 ซ.รามคำแหง 4
  ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-03229

บาทบาท

ลดเหลือ 899,4001,499,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 333/100 ชั้น 7
เนื้อที่ : 54.870 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 333/100 ชั้น 7
  อาคารชุดรัชอาภา ทาวเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01228

ลดเหลือ 899,4001,499,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 333/100 ชั้น 7
เนื้อท่ี

ุ
 : 54.870 ตร.ม.

ท่ีตั้ง : 333/100 ชั้น 7
  อาคารชุดรัชอาภา ทาวเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสนิ 05-88-01228

บาทบาทลดเหลือ 1,320,0002,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 167628
เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 28/73 ซ.สาคร ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 04-88-03438

ลดเหลือ 1,320,0002,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 167628
เนื้อท่ี : 0-0-18 ไร
ท่ีตั้ง : 28/73 ซ.สาคร ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 04-88-03438

บาทบาท

ลดเหลือ 88,800148,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 555/316 ชั้น 5
เนื้อที่ : 32.760 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 555/316 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01120

ลดเหลือ 88,800148,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 555/316 ชั้น 5
เนื้อท่ี 

ุ
: 32.760 ตร.ม.

ท่ีตั้ง : 555/316 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรไีทย 95 ถ.เสรีไทย
 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01120

บาทบาท

ลดเหลือ 1,251,0002,502,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 70108
เนื้อที่ : 0-1-39 ไร
ที่ต้ัง : ซ.เพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม
  แขวงหลักสอง เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 01-88-01471

ลดเหลอื 1,251,0002,502,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 70108
เน้ือที่ : 0-1-39 ไร
ที่ต้ัง : ซ.เพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม
  แขวงหลักสอง เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสิน 01-88-01471

บาทบาท
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 40
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 40
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ลดเหลือ 1,220,4002,034,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 27/646-647 ชั้น 7
เนื้อที่ : 113 ตร.ม.
ที่ต้ัง : 27/646-647 ชั้น 7
  อาคารชุดสวัสดีกรุงเทพ
  ซ.หมูบานมิตรภาพ
  แยกจากซอยโครงการสวัสดีกรุงเทพ
  ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01163

ลดเหลอื 1,220,4002,034,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 27/646-647 ชั้น 7
เน้ือที่ 

ุ
: 113 ตร.ม.

ที่ต้ัง : 27/646-647 ชั้น 7
  อาคารชุดสวัสดีกรุงเทพ
  ซ.หมูบานมิตรภาพ

ุ ุุ

  แยกจากซอยโครงการสวัสดีกรุงเทพ
ู

  ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน
ุ

  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสนิ 05-88-01163

บาทบาท

ลดเหลือ 84,000140,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 4522 ชั้น 5
เนื้อที่ : 24.500 ตร.ม.
ที่ต้ัง : 4522 ชั้น 5 อาคาร 4
  ม.หนองแขม คอนโดมิเนียม
  ซ.เพชรเกษม 114 แยก 8
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01227

ลดเหลอื 84,000140,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 4522 ชั้น 5
เนื้อท่ี

ุ
: 24.500 ตร.ม.

ที่ต้ัง : 4522 ชั้น 5 อาคาร 4
  ม.หนองแขม คอนโดมิเนียม
 ซ.เพชรเกษม 114 แยก 8
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01227

บาทบาท
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ลดเหลือ 1,734,6002,891,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 35109-10
เนื้อที่ : 0-1-92.70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานฟลอราวิลล พารค ซิตี้
  ซอยสุวินทวงศ 38 ถ.สุวินทวงศ
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 01-88-08356

ลดเหลือ 1,734,6002,891,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 35109-10
เนื้อท่ี : 0-1-92.70 ไร
ท่ีตั้ง : หมูบานฟลอราวิลล พารค ซิต้ี
  ซอยสุวินทวงศ 38 ถ.สุวินทวงศ
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสิน 01-88-08356

บาทบาท
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ลดเหลือ 82,500150,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 555/334 ชั้น 5
เนื้อที่ : 33.330 ตร.ม.
ที่ต้ัง : 555/334 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01229

ลดเหลอื 82,500150,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 555/334 ชั้น 5
เน้ือที่ 

ุ
: 33.330 ตร.ม.

ที่ตัง้ : 555/334 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01229

บาทบาท

Å´
 45

%

ลดเหลือ 328,900598,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 59/440-442 ชั้น 5
เนื้อที่ : 71.730 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 59/440-442 ชั้น 5 อาคาร 5
  โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01182

ลดเหลือ 328,900598,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 59/440-442 ชั้น 5
เนื้อท่ี 

ุ
: 71.730 ตร.ม.

ท่ีตั้ง : 59/440-442 ชั้น 5 อาคาร 5
  โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 05-88-01182

บาทบาท

Å´
 45

%

ลดเหลือ 2,280,0003,800,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 686  เนื้อที่ : 0-0-22.90 ไร
ที่ตั้ง : 564/15 หมูบานวิมานแกว
  ซ.เทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 3
  ถ.ประชาช่ืน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02832

ลดเหลือ 2,280,0003,800,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 686  เนื้อท่ี : 0-0-22.90 ไร
ท่ีต้ัง : 564/15 หมูบานวิมานแกว
 ซ.เทศบาลรงัสรรเหนือ 14 แยก 3
  ถ.ประชาชืน่ แขวงลาดยาว
  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสิน 03-88-02832

บาทบาท ลดเหลือ 1,920,0003,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 35430-1  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 20/406-407 ม.วรารักษ รามอินทรา (ซ.9)
  ซ.เลียบคลองสอง 27 ถ.เลียบคลองสอง
  แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-03031

ลดเหลือ 1,920,0003,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 35430-1  เนื้อท่ี : 0-0-40 ไร
ที่ตัง้ : 20/406-407 ม.วรารักษ รามอินทรา (ซ.9)
  ซ.เลียบคลองสอง 27 ถ.เลียบคลองสอง
  แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

รหสัทรัพยสนิ 03-88-03031

บาทบาท
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 40
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 40
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพย 15 รายการนี้ ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : กรุงเทพและปริมณฑลทําเล : กรุงเทพและปริมณฑลทําเล : กรุงเทพและปริมณฑล

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 1,314,0002,190,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 77387
เนื้อที่ : 0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : 71/171 ม.มัฆวานรังสรรค
  (ผลสัมฤทธ์ิ) ซ.19
  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04788

ลดเหลอื 1,314,0002,190,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 77387
เน้ือที่ : 0-0-80 ไร
ที่ต้ัง : 71/171 ม.มัฆวานรังสรรค
  (ผลสัมฤทธ์ิ) ซ.19
  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บงึสน่ัน
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04788

บาทบาท ลดเหลือ 1,194,0502,171,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 47178
เนื้อที่ : 2-0-35 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตรสายธาร
  ถ.เลียบคลองสามฝงตะวันออก
  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-10243

ลดเหลือ 1,194,0502,171,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 47178
เนื้อที่ : 2-0-35 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตรสายธาร
 ถ.เลียบคลองสามฝงตะวนัออก
  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี

รหสัทรัพยสิน 01-88-10243

บาทบาท

ลดเหลือ 300,000600,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 86210-11
เนื้อที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-07265

ลดเหลือ 300,000600,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 86210-11
เน้ือท่ี : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-07265

บาทบาท ลดเหลือ 105,000210,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 29586
เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ม.ระเบียงฟา
  ถ.เลียบคลอง 14 ฝงตะวันตก
  (ทล.3011) ต.บึงน้ำรักษ
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-10251

ลดเหลือ 105,000210,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 29586
เน้ือที่ : 0-0-70 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ ม.ระเบียงฟา
 ถ.เลียบคลอง 14 ฝงตะวันตก
  (ทล.3011) ต.บึงน้ำรักษ
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-10251

บาทบาท ลดเหลือ 258,000516,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 22133, 22174, 22091,
22098  เน้ือที่ : 0-3-06 ไร
ที่ตั้ง : สยามแลนด
  ถ.เลียบคลอง 9 (ฝงตะวันออก)
  ต.บึงบา อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 01-88-07853

ลดเหลือ 258,000516,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 22133, 22174, 22091,
22098  เน้ือท่ี : 0-3-06 ไร
ที่ตั้ง : สยามแลนด
  ถ.เลียบคลอง 9 (ฝงตะวันออก)
 ต.บงึบา อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี

รหสัทรัพยสิน 01-88-07853

บาทบาท
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ลดเหลือ 6,123,60010,206,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 86362-4
เนื้อที่ : 0-1-81.40 ไร
ที่ตั้ง : 144/495, 144/497, 144/499
  ม.บานฟาลากูน ซ.31
  ถ.รังสิต-นครนายก
  ต.ประชาธิปตย
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04530

ลดเหลือ 6,123,60010,206,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 86362-4
เน้ือท่ี : 0-1-81.40 ไร
ที่ตั้ง : 144/495, 144/497, 144/499
  ม.บานฟาลากูน ซ.31
  ถ.รังสิต-นครนายก
 ต.ประชาธิปตย
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04530

บาทบาท
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ลดเหลือ 1,440,0002,400,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 214459
เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 5/80 ม.ลลิล กรีนวิลล
  ซ.ศรีดาน 22 ถ.ศรีนครินทร
  ต.บางแกว อ.บางพลี
  จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 03-88-02953

ลดเหลอื 1,440,0002,400,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 214459
เน้ือท่ี : 0-0-25 ไร
ที่ต้ัง : 5/80 ม.ลลิล กรีนวิลล
 ซ.ศรีดาน 22 ถ.ศรีนครินทร
  ต.บางแกว อ.บางพลี
  จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 03-88-02953

บาทบาท ลดเหลือ 1,068,1001,942,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20433
เน้ือที่ : 0-1-94.20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ
  ม.การเดนซิตี้โปโล
  ถ.รัตนโกสินทร 200 ป
  ต.บางบอ อ.บางบอ
  จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08402

ลดเหลอื 1,068,1001,942,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20433
เน้ือที่ : 0-1-94.20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ
  ม.การเดนซิตี้โปโล
  ถ.รัตนโกสินทร 200 ป
  ต.บางบอ อ.บางบอ
  จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08402

บาทบาทลดเหลือ 2,425,8004,043,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 83929
เนื้อท่ี : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : 123/154 ซ.10/1
  ม.ชัยพฤกษ-เทพารักษ
  ถ.ธนสิทธ์ิ ต.บางปลา
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04648

ลดเหลอื 2,425,8004,043,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 83929
เน้ือที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : 123/154 ซ.10/1
  ม.ชัยพฤกษ-เทพารักษ
  ถ.ธนสิทธ์ิ ต.บางปลา
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04648

บาทบาท
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ลดเหลือ 992,4001,654,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 26/11 ชั้น 4
เนื้อที่ : 63.580 ตร.ม.
ที่ต้ัง : 26/11 ชั้น 4 ม.สรสิชาคอนโดมิเนียม
  ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดชลอ
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

รหัสทรัพยสิน 05-88-01199

ลดเหลือ 992,4001,654,000ราคาขาย

หองชดุเลขที่ : 26/11 ชั้น 4
เนื้อที ่ : 63.580 ตร.ม.
ที่ตัง้ : 26/11 ชั้น 4 ม.สรสิชาคอนโดมิเนียม
  ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดชลอ
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

รหสัทรัพยสนิ 05-88-01199

บาทบาทลดเหลือ 1,800,0003,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 189166
เนื้อท่ี : 0-0-26.70 ไร
ที่ตั้ง : 88/6 หมูบานโกลเดนทโฮม
  ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 23
  ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสทรัพยสิน 03-88-02668

ลดเหลือ 1,800,0003,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 189166
เนื้อท่ี : 0-0-26.70 ไร
ที่ตั้ง : 88/6 หมูบานโกลเดนทโฮม
  ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 23
  ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี

รหสัทรัพยสิน 03-88-02668

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ทรัพย 15 รายการนี้ ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : กรุงเทพและปริมณฑลทําเล : กรุงเทพและปริมณฑลทําเล : กรุงเทพและปริมณฑล

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 1,773,6002,956,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 63980
เน้ือที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 211/12 หมูบานพลอยไพลิน
  ซ.ภายในโครงการ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
  ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04823

ลดเหลือ 1,773,6002,956,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 63980
เน้ือที่ : 0-0-54 ไร
ท่ีต้ัง : 211/12 หมูบานพลอยไพลิน

 ซ.ภายในโครงการ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04823

บาทบาท ลดเหลือ 1,735,2002,892,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 84659
เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : 57/10 หมูบานศุภาลัยวิลล พระราม 2
  ซ.ภายในโครงการ ถ.สารินซิตี้
  ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04204

ลดเหลือ 1,735,2002,892,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 84659
เน้ือท่ี : 0-0-85 ไร
ที่ตัง้ : 57/10 หมูบานศุภาลัยวิลล พระราม 2
 ซ.ภายในโครงการ ถ.สารินซติี้
  ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04204

บาทบาท

ลดเหลือ 1,210,0002,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20278, 20279
เน้ือที่ : 0-0-27.80 ไร
ที่ตั้ง : 927/352-353 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 04-88-01356

ลดเหลือ 1,210,0002,200,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20278, 20279
เน้ือที่ : 0-0-27.80 ไร
ท่ีต้ัง : 927/352-353 ซอยไมมีช่ือ
  ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
  อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

รหัสทรัพยสิน 04-88-01356

บาทบาท ลดเหลือ 780,0001,300,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 76750
เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 29/1047 หมูบานวิเศษสุขนคร 19 ซ.15
  ถ.ชุมชนพัฒนา 2 ต.พันทายนรสิงห
  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02797

ลดเหลือ 780,0001,300,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 76750
เน้ือท่ี : 0-0-16 ไร
ที่ตัง้ : 29/1047 หมูบานวิเศษสุขนคร 19 ซ.15
  ถ.ชมุชนพัฒนา 2 ต.พันทายนรสิงห
  อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02797

บาทบาท

ลดเหลือ 420,000700,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 18569
เนื้อท่ี : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : 72/9 (ไมติดเลขท่ี)
  ถ.สายพระประโทน-บานแพว
  (ทล.3097) ต.หลักสาม
  อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02357

ลดเหลือ 420,000700,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 18569
เน้ือท่ี : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : 72/9 (ไมติดเลขท่ี)
  ถ.สายพระประโทน-บานแพว
  (ทล.3097) ต.หลักสาม
  อ.บานแพว จ.สมทุรสาคร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02357

บาทบาท ลดเหลือ 8,367,60013,946,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 35733, 64639-46
เนื้อที่ : 1-1-94 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพลอยไพลิน
  ซอยหมูบานพลอยไพลิน
  ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง
  อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 01-88-09025

ลดเหลือ 8,367,60013,946,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 35733, 64639-46
เน้ือท่ี : 1-1-94 ไร
ที่ต้ัง : หมูบานพลอยไพลิน
  ซอยหมูบานพลอยไพลิน
  ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง
  อ.กระทุมแบน จ.สมทุรสาคร

รหัสทรัพยสิน 01-88-09025

บาทบาท ลดเหลือ 2,193,0003,655,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 36660
เนื้อที่ : 0-3-32.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเอกชัย
  ต.คอกกระบือ
  อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

รหัสทรัพยสิน 01-88-09033

ลดเหลือ 2,193,0003,655,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 36660
เน้ือท่ี : 0-3-32.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเอกชัย
  ต.คอกกระบือ
  อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

รหสัทรัพยสิน 01-88-09033

บาทบาท
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รหัสทรัพยสิน 00-00-00000

ลดเหลือ 1,602,0003,204,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 46096
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : ซ.โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา
  ถ.พุทธมณฑลสาย 4
  ต.กระทุมลม อ.สามพราน
  จ.นครปฐม

รหัสทรัพยสิน 01-88-07610

ลดเหลือ 1,602,0003,204,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 46096
เน้ือท่ี : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : ซ.โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา

 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
 ต.กระทุมลม อ.สามพราน
 จ.นครปฐม

รหสัทรัพยสิน 01-88-07610

บาทบาทลดเหลือ 4,200,0007,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขที ่: 111513-4
เนื้อท่ี : 0-0-30.80 ไร
ที่ตั้ง : 79/7-8 ซ.โครงการพูลทวีโชค
  ถ.เทศา และ ถ.ทิพากร
  ต.พระปฐมเจดีย
  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รหัสทรัพยสิน 04-88-03014

ลดเหลอื 4,200,0007,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 111513-4
เน้ือที่ : 0-0-30.80 ไร
ที่ตั้ง : 79/7-8 ซ.โครงการพูลทวีโชค
 ถ.เทศา และ ถ.ทิพากร
  ต.พระปฐมเจดีย
  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รหัสทรัพยสิน 04-88-03014

บาทบาท ลดเหลือ 126,600211,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 51/875 ชั้น 5
เนื้อที่ : 30.070 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 51/875 ชั้น 5 อาคาร 2
  ม.เคหะชุมชนนครปฐม
  ซ.เคหะชุมชนนครปฐม
  ถ.เพชรเกษม ต.ทาตำหนัก
  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหัสทรัพยสิน 05-88-01051

ลดเหลอื 126,600211,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 51/875 ชั้น 5
เน้ือท่ี : 30.070 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 51/875 ชั้น 5 อาคาร 2

 ม.เคหะชุมชนนครปฐม
 ซ.เคหะชุมชนนครปฐม
 ถ.เพชรเกษม ต.ทาตำหนัก
 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รหสัทรัพยสิน 05-88-01051

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลาง

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 1,340,0002,680,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 23050-1
เนื้อที่ : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : 49/1 ถ.สายบานสาลี-อยุธยา
  (ทล.3261) ต.บานแถว
  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-03611

ลดเหลือ 1,340,0002,680,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 23050-1
เนื้อที่ : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : 49/1 ถ.สายบานสาลี-อยุธยา

 (ทล.3261) ต.บานแถว
 อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-03611

บาทบาท ลดเหลือ 634,0001,268,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 8180
เนื้อที่ : 3-1-66 ไร
ที่ตั้ง : 27/1 หมู 7 ซ.วัดหนองลำเจียก
  ถ.บานจรเขไล-บานแถว
  ต.บานแถว อ.เสนา
  จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04298

ลดเหลือ 634,0001,268,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 8180
เนื้อท่ี : 3-1-66 ไร
ที่ตั้ง : 27/1 หมู 7 ซ.วัดหนองลำเจียก

 ถ.บานจรเขไล-บานแถว
 ต.บานแถว อ.เสนา

 จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04298

บาทบาท ลดเหลือ 499,000998,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 19485, 19817
เนื้อที่ : 0-3-99 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายเสนา-สามโคก (ทล.3111)
  ต.แคตก อ.บางไทร
  จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 01-88-07682

ลดเหลือ 499,000998,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 19485, 19817
เนื้อที่ : 0-3-99 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายเสนา-สามโคก (ทล.3111)

 ต.แคตก อ.บางไทร
 จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 01-88-07682

บาทบาท

ลดเหลือ 400,000800,000ราคาขาย

รหัสทรัพยสิน 01-88-06723

ลดเหลือ 400,000800,000ราคาขาย

รหสัทรัพยสิน 01-88-06723

บาทบาท ลดเหลือ 232,650423,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 33554
เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ศิริบัณฑิต
  ถ.เลียบคลองซอยท่ี 26
  ต.วังจุฬา อ.วังนอย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสิน 01-88-08728

ลดเหลือ 232,650423,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 33554
เนื้อท่ี : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ศิริบัณฑิต

 ถ.เลียบคลองซอยท่ี 26
 ต.วังจุฬา อ.วังนอย
 จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพยสนิ 01-88-08728

บาทบาท ลดเหลือ 350,000700,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 35101-2
เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ
  ถ.บานปากคลอง 24 -
  บานปากคลอง 20 (นย.3051)
  ต.องครักษ อ.องครักษ
  จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 01-88-08159

ลดเหลือ 350,000700,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 35101-2
เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ

 ถ.บานปากคลอง 24 -
 บานปากคลอง 20 (นย.3051)
 ต.องครักษ อ.องครักษ
 จ.นครนายก

รหัสทรัพยสนิ 01-88-08159

บาทบาท

ลดเหลือ 495,000825,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 32951
เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 132 หมูบานองครักษธานี
  ซ.ภายในโครงการ
  ถ.สายองครักษ-บางน้ำเปรี้ยว
  (นย.3001) ต.องครักษ
  อ.องครักษ จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 03-88-02773

ลดเหลือ 495,000825,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 32951
เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 132 หมูบานองครักษธานี

 ซ.ภายในโครงการ
 ถ.สายองครกัษ-บางน้ำเปรี้ยว
 (นย.3001) ต.องครักษ
 อ.องครักษ จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 03-88-02773

บาทบาท

ลดเหลือ 395,500791,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 11780
เนื้อที่ : 2-0-78 ไร
ที่ตั้ง : โครงการบานสวนกลางน้ำ
  ถนนเลียบคลองซอยท่ี 30
  (นย.4015) ต.บางปลากด
  อ.องครักษ จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 01-88-01348

ลดเหลือ 395,500791,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 11780
เนื้อที่ : 2-0-78 ไร
ที่ตั้ง : โครงการบานสวนกลางน้ำ
 ถนนเลียบคลองซอยท่ี 30

 (นย.4015) ต.บางปลากด
 อ.องครักษ จ.นครนายก

รหสัทรัพยสิน 01-88-01348

บาทบาท ลดเหลือ 55,000110,000ราคาขาย

นส. 3 ที่ : 1278
เนื้อที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : หมู 13 ซ.บอทอง 4
  ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ตาคลี
  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

รหัสทรัพยสิน 01-88-08606

ลดเหลือ 55,000110,000ราคาขาย

นส. 3 ที่ : 1278
เนื้อที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : หมู 13 ซ.บอทอง 4

 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ตาคลี
 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

รหัสทรัพยสนิ 01-88-08606

บาทบาท ลดเหลือ 259,050471,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 39779
เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.ทวีชัย
  ต.ตาคลี อ.ตาคลี
  จ.นครสวรรค

รหัสทรัพยสิน 02-88-01034

ลดเหลอื 259,050471,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 39779
เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมชีื่อ ถ.ทวีชัย

ต.ตาคลี อ.ตาคลี
  จ.นครสวรรค

รหัสทรัพยสนิ 02-88-01034

บาทบาท
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 50

%
Å´
 50

%
Å´
 50

%

โฉนดเลขท่ี : 27608  เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังนอยการเดน ซ.19
  ถ.อบต.บานขาวงาม-คลองระพีพัฒน
  แยกจากถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  กม.70+500 ต.วังจุฬา อ.วังนอย
  จ.พระนครศรีอยุธยา
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ลดเหลือ 973,5001,770,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 2482
เนื้อที่ : 1-1-60 ไร
ที่ตั้ง : 1 หมู 7 ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.บานนา อ.บานนา
  จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 02-88-04537

ลดเหลือ 973,5001,770,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 2482
เน้ือที่ : 1-1-60 ไร
ที่ต้ัง : 1 หมู 7 ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.บานนา อ.บานนา
  จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 02-88-04537

บาทบาท

Å´
 45

%

ลดเหลือ 400,000800,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 26764
เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตร
  ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)
  กม.49-50 ต.ทรายมูล
  อ.องครักษ จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 01-88-07078

ลดเหลอื 400,000800,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 26764
เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตร

 ถ.รงัสิต-นครนายก (ทล.305)
 กม.49-50 ต.ทรายมูล
 อ.องครักษ จ.นครนายก

รหัสทรัพยสิน 01-88-07078

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลาง

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 9,288,40016,888,000ราคาขาย

นส. 3 ที่ ที่ิดิน : รวม 12 แปลง
เน้ือที่ : 8-0-91 ไร
ที่ตั้ง : 123 หมู 5 ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)
  ถ.สายชัยนาท - สิงหบุรี (ทล.311)
  กม.31-32 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา
  จ.ชัยนาท

รหัสทรัพยสิน 11-88-00045

ลดเหลือ 9,288,40016,888,000ราคาขาย

นส. 3 ที่ ที่ิดนิ : รวม 12 แปลง
เน้ือที่ : 8-0-91 ไร
ท่ีต้ัง : 123 หมู 5 ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีช่ือ)
  ถ.สายชัยนาท - สิงหบุรี (ทล.311)
  กม.31-32 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา
  จ.ชัยนาท

รหัสทรัพยสิน 11-88-00045

บาทบาท ลดเหลือ 1,417,8002,363,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 2940-41
เนื้อที่ : 0-3-15 ไร
ที่ตั้ง : 36 ซ.บานโกเบี้ยว
  ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)
  กม.2+400 ต.หนองพยอม
  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04119

ลดเหลือ 1,417,8002,363,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 2940-41
เนื้อท่ี : 0-3-15 ไร
ท่ีตั้ง : 36 ซ.บานโกเบี้ยว

 ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)
 กม.2+400 ต.หนองพยอม
 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

รหสัทรัพยสนิ 02-88-04119

บาทบาท

ลดเหลือ 355,000710,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 7096, 13118
เนื้อที่ : 0-3-94 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายตะพานหิน-เขาทราย
  (ทล.113) ต.ทับคลอ
  อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

รหัสทรัพยสิน 01-88-07559

ลดเหลือ 355,000710,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 7096, 13118
เนื้อที ่ : 0-3-94 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ
 ถ.สายตะพานหิน-เขาทราย
  (ทล.113) ต.ทับคลอ
  อ.ทบัคลอ จ.พิจติร

รหสัทรัพยสิน 01-88-07559

บาทบาท

ลดเหลือ 1,521,5003,043,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : ที่ดินวางเปลา
จำนวนรวม 9 แปลง เนื้อท่ี : 6-3-74 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานคอแกรนดวิว
  ถ.สายนางั่ว-หนองแมนาง
  (ทล.2196) ต.นาง่ัว
  อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08457

ลดเหลือ 1,521,5003,043,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : ที่ดนิวางเปลา
จำนวนรวม 9 แปลง เน้ือที่ : 6-3-74 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานคอแกรนดววิ

 ถ.สายนาง่ัว-หนองแมนาง
 (ทล.2196) ต.นาง่ัว
 อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ

รหสัทรัพยสิน 01-88-08457

บาทบาท ลดเหลือ 885,0001,770,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 5876, โฉนดที่ : 12410
โฉนดที่ : 20291, โฉนดที่ิ : 20166
เนื้อที่ : 7-1-60 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ
  ม.เพชรบูรณการเดนฮิลล
  ถ.สายหนองบัว-ลำชีบน
  (ทล.225) ต.กันจุ
  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

รหัสทรัพยสิน 01-88-07899

ลดเหลือ 885,0001,770,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 5876, โฉนดท่ี : 12410
โฉนดที่ : 20291, โฉนดที่ิ : 20166
เนื้อท่ี : 7-1-60 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ

 ม.เพชรบูรณการเดนฮิลล
 ถ.สายหนองบัว-ลำชีบน
 (ทล.225) ต.กันจุ

ู อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

รหัสทรัพยสนิ 01-88-07899

บาทบาท

ลดเหลือ 589,6001,072,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 39291
เนื้อที่ : 0-2-03 ไร
ที่ตั้ง : 107 ซ.ไมมีชื่อ
  หมูบานบานนาวิลเลจ
  ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ต.วังขอนขวาง อ.โคกสำโรง
  จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสิน 12-88-00144

ลดเหลือ 589,6001,072,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 39291
เนื้อที่ : 0-2-03 ไร
ที่ตั้ง : 107 ซ.ไมมีชื่อ

 หมูบานบานนาวิลเลจ
 ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
 ต.วงัขอนขวาง อ.โคกสำโรง
 จ.ลพบรุี

รหสัทรัพยสิน 12-88-00144

บาทบาท ลดเหลือ 2,280,5004,561,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 66
เนื้อที่ : 32-2-30 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายโคกสำโรง-มวงคอม
  (ทล. 205) ต.เขาแหลม
  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08808

ลดเหลือ 2,280,5004,561,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 66
เนื้อที่ : 32-2-30 ไร
ท่ีตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
 ถ.สายโคกสำโรง-มวงคอม

 (ทล. 205) ต.เขาแหลม
 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสนิ 01-88-08808

บาทบาท

ลดเหลือ 264,500529,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 8161
เนื้อที่ : 2-0-45 ไร
ที่ตั้ง : โครงการเพชรบูรณ
  การเดนท ฮิลล
  ถ.สายหนองบัว-ลำชีบน
  (ทล.225) ต.กันจุ
  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08600

ลดเหลือ 264,500529,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 8161
เน้ือที่ : 2-0-45 ไร
ที่ต้ัง : โครงการเพชรบูรณ
  การเดนท ฮิลล
  ถ.สายหนองบัว-ลำชีบน
  (ทล.225) ต.กันจุ
  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

รหสัทรัพยสิน 01-88-08600

บาทบาท
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ลดเหลือ 443,400739,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 51731
เนื้อท่ี : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : 74 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.ศรีอินทราทิตย ต.ถนนใหญ
   อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-01116

ลดเหลือ 443,400739,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 51731
เน้ือท่ี : 0-0-74 ไร
ที่ต้ัง : 74 ซ.ไมมชีื่อ
  ถ.ศรีอินทราทิตย ต.ถนนใหญ
   อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-01116

บาทบาท ลดเหลือ 489,500890,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 40097-8
เน้ือที่ : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : ม.บานนาวิลลเลจ โครงการ 2
  ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ต.หวยโปง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04310

ลดเหลือ 489,500890,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 40097-8
เนื้อท่ี : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : ม.บานนาวิลลเลจ โครงการ 2
 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ต.หวยโปง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

รหสัทรัพยสนิ 02-88-04310

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลางทําเล : ภาคกลาง

ลดเหลือ 2,683,0005,366,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 4392 (เดิม นส. 3ก. 2855 )
เน้ือที่ : 6-3-07 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขท่ี หมูที่ 3 ปางนเรศวรรีสอรท
  ถ.สายบานอีหลุบ-เขาพุเตย (อน.4008)
  ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-03105

ลดเหลือ 2,683,0005,366,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 4392 (เดิม นส. 3ก. 2855 )
เน้ือที่ : 6-3-07 ไร
ท่ีต้ัง : ไมมีเลขที่ หมูที่ 3 ปางนเรศวรรีสอรท
  ถ.สายบานอีหลุบ-เขาพุเตย (อน.4008)
  ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

รหสัทรัพยสิน 02-88-03105

บาทบาท ลดเหลือ 727,5001,455,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 5773-4, 5777
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : 1294/2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สังฆราช
  แยกจากถนนสายสิงหบุรี-ลพบุรี (ทล.311)
  ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-02963

ลดเหลือ 727,5001,455,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 5773-4, 5777
เนื้อท่ี : 0-2-67 ไร
ท่ีตั้ง : 1294/2 ซ.ไมมีช่ือ ถ.สังฆราช

 แยกจากถนนสายสิงหบุรี-ลพบุรี (ทล.311)
 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี

รหสัทรัพยสนิ 02-88-02963

บาทบาท

ลดเหลือ 271,150493,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 51847 (เดิม นส. 3 ก. เลขที่ 4762)
เน้ือที่ : 0-1-62.20 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายคอกวัว-รางพยอม (สพ.3019)
  ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04879

ลดเหลือ 271,150493,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 51847 (เดิม นส. 3 ก. เลขที่ 4762)
เน้ือที่ : 0-1-62.20 ไร
ท่ีต้ัง : ไมติดเลขที่ ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายคอกววั-รางพยอม (สพ.3019)
  ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

รหสัทรัพยสิน 02-88-04879

บาทบาท ลดเหลือ 443,850807,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 1344
เนื้อที่ : 0-2-91 ไร
ที่ตั้ง : 41/7 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.บานหนองกระทุม-บานสระแจง
  (สห.4038) ต.หนองกระทุม
  อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04527

ลดเหลือ 443,850807,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 1344
เนื้อท่ี : 0-2-91 ไร
ท่ีตั้ง : 41/7 ซ.ไมมีชื่อ

 ถ.บานหนองกระทุม-บานสระแจง
 (สห.4038) ต.หนองกระทุม
 อ.คายบางระจัน จ.สิงหบรุี

รหสัทรัพยสิน 02-88-04527

บาทบาท

ลดเหลือ 115,000230,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 25768
เนื้อที่ : 0-0-20.90 ไร
ที่ตั้ง : 325 หมู 4 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ต.โคกคราม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

รหัสทรัพยสิน 03-88-02774

ลดเหลือ 115,000230,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 25768
เนื้อท่ี : 0-0-20.90 ไร
ท่ีตั้ง : 325 หมู 4 ซ.ไมมีชื่อ

 ถ.สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
 ต.โคกคราม อ.บางปลามา จ.สพุรรณบรุี

รหัสทรัพยสนิ 03-88-02774

บาทบาท
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ลดเหลือ 1,040,6001,892,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 49766, 28515
เนื้อท่ี : 0-2-29 ไร
ที่ต้ัง : หมูบานยุพนัย ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายทาศาลา-บานหินซอน
  ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04791

ลดเหลือ 1,040,6001,892,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 49766, 28515
เน้ือท่ี : 0-2-29 ไร
ที่ต้ัง : หมูบานยุพนัย ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายทาศาลา-บานหนิซอน
  ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี

รหสัทรัพยสิน 02-88-04791

บาทบาท

ลดเหลือ 904,2001,644,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 9339, 9343, 9374,
9375, 9377  เนื้อท่ี : 1-1-48 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ
  หมูบานวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท
  ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-09027

ลดเหลือ 904,2001,644,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 9339, 9343, 9374,
9375, 9377  เนื้อท่ี : 1-1-48 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ
  หมูบานวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท
  ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)

ู

  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

รหัสทรัพยสนิ 01-88-09027

บาทบาท ลดเหลือ 664,9501,209,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 9292-5
เนื้อที่ : 1-0-03 ไร
ที่ต้ัง : ม.วังแกว ปารคฮิลล รีสอรท
  ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08856

ลดเหลือ 664,9501,209,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 9292-5
เน้ือที่ : 1-0-03 ไร
ที่ต้ัง : ม.วังแกว ปารคฮิลล รีสอรท
  ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08856

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคตะวันตกทําเล : ภาคตะวันตกทําเล : ภาคตะวันตก

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 165,000300,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 8386
เน้ือที่ : 0-0-16.50 ไร
ที่ตั้ง : 306/9 ม.ปกเตียนชาเลย 1
  ซ.หมูบานปกเตียนชาเลย 1
  ถ.สายหนองจอก-ปกเตียน
  (พบ.4016) ต.หนองจอก
  อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสิน 03-88-02980

ลดเหลือ 165,000300,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 8386
เนื้อที่ : 0-0-16.50 ไร
ที่ตั้ง : 306/9 ม.ปกเตียนชาเลย 1
  ซ.หมูบานปกเตียนชาเลย 1
  ถ.สายหนองจอก-ปกเตียน
  (พบ.4016) ต.หนองจอก
  อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสิน 03-88-02980

บาทบาท ลดเหลือ 395,400659,000ราคาขาย

นส. 3 เลขที่ : 13
เนื้อที่ : 0-0-48 ไร
ที่ต้ัง : 70/3 ถ.พลอยไพลิน
  ต.บอพลอย อ.บอพลอย
  จ.กาญจนบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04690

ลดเหลือ 395,400659,000ราคาขาย

นส. 3 เลขที่ : 13
เนื้อท่ี : 0-0-48 ไร
ที่ต้ัง : 70/3 ถ.พลอยไพลิน
  ต.บอพลอย อ.บอพลอย
  จ.กาญจนบุรี

รหสัทรัพยสิน 02-88-04690

บาทบาท ลดเหลือ 349,000698,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 11374, 15429
เนื้อที่ : 2-0-72 ไร
ที่ตั้ง : หมูบาน โครงการเค.วี.แลนด
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.อาวนอย
  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ
  จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 01-88-07903

ลดเหลือ 349,000698,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 11374, 15429
เนื้อที ่ : 2-0-72 ไร
ท่ีตั้ง : หมูบาน โครงการเค.วี.แลนด
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.อาวนอย
  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ
 จ.ประจวบครีีขันธ

รหัสทรัพยสิน 01-88-07903

บาทบาท

ลดเหลือ 343,000686,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 148
เนื้อที่ : 0-1-15 ไร
ที่ต้ัง : 28/5 หมูบานพินธทองแกมอน
  (พุมวงทูแลนด)
  ถ.สายบานแกมอน-บานทุงเขาหลวง
  ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-03772

ลดเหลอื 343,000686,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 148
เนื้อท่ี : 0-1-15 ไร
ที่ต้ัง : 28/5 หมูบานพินธทองแกมอน
  (พุมวงทูแลนด)
  ถ.สายบานแกมอน-บานทุงเขาหลวง
  ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบรีุ

รหัสทรัพยสิน 02-88-03772

บาทบาท ลดเหลือ 1,331,5002,663,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 66669-75, 66716
เนื้อที่ : 7-3-35 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตร น้ำพุรีสอรท ซ.เทคโน
  ถ.สายเขากรวด-หนองแชเสา
  ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08175

ลดเหลือ 1,331,5002,663,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 66669-75, 66716
เนื้อท่ี : 7-3-35 ไร
ท่ีตั้ง : ม.สวนเกษตร น้ำพุรีสอรท ซ.เทคโน
 ถ.สายเขากรวด-หนองแชเสา
  ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบรุี จ.ราชบรุี

รหสัทรัพยสิน 01-88-08175

บาทบาท ลดเหลือ 1,218,0002,436,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 66660-66664
เนื้อที่ : 4-0-24 ไร
ที่ตั้ง : ม.สวนเกษตรน้ำพุ รีสอรท ซ.เทคโน
  ถ.สายเขากรวด-หนองแชเสา
  (ทล.3207) ต.น้ำพุ
  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08162

ลดเหลือ 1,218,0002,436,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 66660-66664
เนื้อท่ี : 4-0-24 ไร
ท่ีตั้ง : ม.สวนเกษตรน้ำพุ รีสอรท ซ.เทคโน
  ถ.สายเขากรวด-หนองแชเสา
  (ทล.3207) ต.น้ำพุ
  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบรุี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08162

บาทบาท

ลดเหลือ 125,000250,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 4006
เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.ตนทองหลาง
  แยกจากถนนฝายทา-หนองหัดไทย
  (ทล.3374) ต.พงศประศาสน
  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 03-88-02268

ลดเหลือ 125,000250,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 4006
เนื้อท่ี : 0-0-25 ไร
ท่ีตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.ตนทองหลาง
  แยกจากถนนฝายทา-หนองหัดไทย
  (ทล.3374) ต.พงศประศาสน
 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 03-88-02268

บาทบาท

ลดเหลือ 374,000680,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 21739
เนื้อที่ : 0-0-46 ไร
ที่ต้ัง : 17/4 ซ.ประชาสามัคคี 3
  ถ.สุขจิต ต.เกาะหลัก
  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ
  จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04309

ลดเหลือ 374,000680,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 21739
เนื้อท่ี : 0-0-46 ไร
ที่ตัง้ : 17/4 ซ.ประชาสามัคคี 3
  ถ.สุขจิต ต.เกาะหลัก
  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ
  จ.ประจวบคีรีขนัธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04309

บาทบาท

ลดเหลือ 5,263,2008,772,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 27171
เนื้อที่ : 2-1-39 ไร
ที่ตั้ง : 116 ม.รมเย็นวิลลา
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
  ต.ตนมะมวง
  อ.เมืองเพชรบุรี
  จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-08396

ลดเหลือ 5,263,2008,772,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 27171
เน้ือที่ : 2-1-39 ไร
ที่ต้ัง : 116 ม.รมเย็นวิลลา
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
  ต.ตนมะมวง
  อ.เมืองเพชรบรุี
  จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสนิ 02-88-08396

บาทบาท ลดเหลือ 969,6501,763,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 7465-6
เนื้อที่ : 0-2-62.10 ไร
ที่ตั้ง : 6/1 หมู 2 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.อุตจานอุปถัมภ
  ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04841

ลดเหลอื 969,6501,763,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 7465-6
เนื้อท่ี : 0-2-62.10 ไร
ที่ต้ัง : 6/1 หมู 2 ซ.ไมมีชือ่

 ถ.อุตจานอุปถัมภ
 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี
 จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04841

บาทบาท

ลดเหลือ 282,000470,000ราคาขาย

หองชุดเลขท่ี : 404 ชั้น 4
เนื้อที่ : 31.330 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 404 ชั้น 4
  โครงการปกเตียน บีช
  คอนโดเทล 3
  ซ.โครงการปกเตียนวิลลา
  ถ.คันกั้นน้ำเค็ม ต.ปกเตียน
  อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสิน 05-88-00949

ลดเหลือ 282,000470,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 404 ชั้น 4
เน้ือที่ : 31.330 ตร.ม.
ที่ต้ัง : 404 ช้ัน 4
  โครงการปกเตียน บีช
  คอนโดเทล 3
  ซ.โครงการปกเตียนวิลลา
  ถ.คนัก้ันน้ำเค็ม ต.ปกเตียน
  อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

รหัสทรัพยสนิ 05-88-00949

บาทบาท ลดเหลือ 1,032,0001,720,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 11716
เนื้อที่ : 1-2-72 ไร
ที่ตั้ง : 88 หมู 9 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานปากคลองเกลียว
  -บานเขาแดง ต.กุยเหนือ
  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04584

ลดเหลอื 1,032,0001,720,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 11716
เนื้อที่ : 1-2-72 ไร
ที่ต้ัง : 88 หมู 9 ซ.ไมมีชื่อ

 ถ.สายบานปากคลองเกลยีว
 -บานเขาแดง ต.กุยเหนือ
 อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04584

บาทบาท

ลดเหลือ 438,900798,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 4799, 4800
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 355 ซ.สมานมิตร
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
  ต.ศิลาลอย อ.สามรอยยอด
  จ.ประจวบคีรีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04318

ลดเหลือ 438,900798,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 4799, 4800
เนื้อท่ี : 0-0-50 ไร
ท่ีตั้ง : 355 ซ.สมานมิตร
  ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
 ต.ศิลาลอย อ.สามรอยยอด
  จ.ประจวบครีีขันธ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04318

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคตะวันออกทําเล : ภาคตะวันออกทําเล : ภาคตะวันออก

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 6,780,00011,300,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 48079-80
เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 60/7, 60/8 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 04-88-03385

ลดเหลือ 6,780,00011,300,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 48079-80
เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตัง้ : 60/7, 60/8 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 04-88-03385

บาทบาท ลดเหลือ 2,897,4004,829,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 57092-93
เน้ือที่ : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : 164/205 ซ.ภายในโครงการ
  ม.พารควิลเลจ พัทยา
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04398

ลดเหลือ 2,897,4004,829,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 57092-93
เนื้อท่ี : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : 164/205 ซ.ภายในโครงการ
 ม.พารควิลเลจ พัทยา
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รหสัทรัพยสนิ 02-88-04398

บาทบาท

ลดเหลือ 2,167,0003,940,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 26589, 29494
เนื้อท่ี : 1-3-92 ไร
ที่ต้ัง : 86 หมูที่ 1 ซ.บาน ส.จ.
  แยกจากซอยเฉลิมบูรพาชลทิต 46
  ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต (รย.4063)
  ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

รหัสทรัพยสิน 12-88-00166

ลดเหลือ 2,167,0003,940,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 26589, 29494
เน้ือท่ี : 1-3-92 ไร
ที่ต้ัง : 86 หมูที่ 1 ซ.บาน ส.จ.
  แยกจากซอยเฉลิมบูรพาชลทิต 46
  ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต (รย.4063)
  ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

รหสัทรัพยสิน 12-88-00166

บาทบาท ลดเหลือ 840,0001,400,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 130870-1
(เดิม นส. 3ก.เลขท่ี 7637-8)
เน้ือที่ : 0-0-35.20 ไร
ที่ตั้ง : 194/17-18 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รหัสทรัพยสิน 03-88-02977

ลดเหลือ 840,0001,400,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 130870-1
(เดิม นส. 3ก.เลขที่ 7637-8)
เนื้อท่ี : 0-0-35.20 ไร
ที่ต้ัง : 194/17-18 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รหสัทรัพยสนิ 03-88-02977

บาทบาท

ลดเหลือ 1,496,4002,494,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 517/276-277 ชั้น 6 
เนื้อที่ : 124.660 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/276, 517/277 ชั้น 6
  อาคาร 1 เกากะรัต คอนโดทาวน
  ซ.อรุโณทัย 2 ถ.อรุโณทัย
  แยกจากถนนพัทยากลาง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
  จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 05-88-01164

ลดเหลือ 1,496,4002,494,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 517/276-277 ชั้น 6 
เนื้อท่ี : 124.660 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/276, 517/277 ชั้น 6

 อาคาร 1 เกากะรัต คอนโดทาวน
 ซ.อรุโณทัย 2 ถ.อรุโณทัย
 แยกจากถนนพัทยากลาง
 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 05-88-01164

บาทบาท ลดเหลือ 1,197,0001,995,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 517/572
เนื้อที่ : 54.900 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/572
  ม.เกากะรัต คอนโดทาวน
  ซ.อรุโณทัย 2 ถ.พัทยากลาง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
  จ.ชลบุรี

รหัสทรัพยสิน 05-88-01214

ลดเหลือ 1,197,0001,995,000ราคาขาย

หองชุดเลขที่ : 517/572
เนื้อท่ี : 54.900 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/572

 ม.เกากะรัต คอนโดทาวน
 ซ.อรุโณทัย 2 ถ.พัทยากลาง
 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
 จ.ชลบรุี

รหัสทรัพยสิน 05-88-01214

บาทบาท ลดเหลือ 770,0001,400,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 28242
เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 3/61ซ.ภายในโครงการ ม.อัจฉรา
  ถ.เลียบทางรถไฟสายตะวันออก
  ต.ทาไข อ.เมืองฉะเชิงเทรา
  จ.ฉะเชิงเทรา

รหัสทรัพยสิน 04-88-03360

ลดเหลือ 770,0001,400,000ราคาขาย

โโฉนดเลขท่ี : 28242
เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ต้ัง : 3/61ซ.ภายในโครงการ ม.อจัฉรา
 ถ.เลียบทางรถไฟสายตะวันออก
  ต.ทาไข อ.เมืองฉะเชงิเทรา
  จ.ฉะเชิงเทรา

รหสัทรัพยสิน 04-88-03360

บาทบาท

ลดเหลือ 3,891,0007,782,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 521
เนื้อที่ : 24-2-40 ไร
ที่ตั้ง : 22 หมู 6
  ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067)
  ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ
  จ.สระแกว

รหัสทรัพยสิน 02-88-03972

ลดเหลือ 3,891,0007,782,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 521
เนื้อท่ี : 24-2-40 ไร
ที่ตั้ง : 22 หมู 6

 ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067)
 ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ
 จ.สระแกว

รหัสทรัพยสิน 02-88-03972

บาทบาท ลดเหลือ 312,500625,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 767
เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : สวนปาสัก ป.สุวิมล
  ซ.หลักโครงการ
  ถ.สระแกว-เขาหินซอน
  (ทล.359) ต.กรอกสมบูรณ
  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08910

ลดเหลือ 312,500625,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 767
เนื้อท่ี : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : สวนปาสัก ป.สุวิมล

 ซ.หลักโครงการ
 ถ.สระแกว-เขาหินซอน
 (ทล.359) ต.กรอกสมบูรณ
 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-08910

บาทบาท ลดเหลือ 203,000406,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 28539
เนื้อที่ : 0-1-15 ไร
ที่ตั้ง : ซ.บางตาลา 1
  ถ.ปราจีน-บานสราง (ทล.3481)
  ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
  จ.ปราจีนบุรี

รหัสทรัพยสิน 01-88-07453

ลดเหลือ 203,000406,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 28539
เน้ือที่ : 0-1-15 ไร
ที่ต้ัง : ซ.บางตาลา 1
  ถ.ปราจีน-บานสราง (ทล.3481)
  ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบรุี
  จ.ปราจีนบุรี

รหสัทรัพยสิน 01-88-07453

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 714,6001,191,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 5712
เนื้อที่ : 0-2-05.30 ไร
ที่ตั้ง : 20 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.ปทมานนท (ทล.214)
  ต.รอบเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด
  จ.รอยเอ็ด

รหัสทรัพยสิน 02-88-04618

ลดเหลือ 714,6001,191,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 5712
เน้ือท่ี : 0-2-05.30 ไร
ที่ตั้ง : 20 ซ.ไมมีช่ือ
  ถ.ปทมานนท (ทล.214)
  ต.รอบเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด
  จ.รอยเอ็ด

รหัสทรัพยสิน 02-88-04618

บาทบาท ลดเหลือ 522,000870,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 2071
เนื้อที่ : 0-3-60 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานคัดเคา-พนังก้ันน้ำซี
  (รอ.4053) ต.พระธาตุ
  อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

รหัสทรัพยสิน 02-88-04736

ลดเหลือ 522,000870,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 2071
เนื้อที่ : 0-3-60 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานคัดเคา-พนงักั้นนำ้ซี
  (รอ.4053) ต.พระธาตุ
  อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

รหสัทรัพยสิน 02-88-04736

บาทบาท ลดเหลือ 304,500609,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 33140
เนื้อท่ี : 0-0-30.10 ไร
ท่ีตั้ง : ซ.คุมไทย ถ.ผดุงพาณิชย
  ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด
  จ.รอยเอ็ด

รหัสทรัพยสิน 02-88-03417

ลดเหลือ 304,500609,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 33140
เนื้อท่ี : 0-0-30.10 ไร
ท่ีตั้ง : ซ.คุมไทย ถ.ผดงุพาณิชย
  ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด
  จ.รอยเอ็ด

รหัสทรัพยสิน 02-88-03417

บาทบาท

ลดเหลือ 231,000462,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 2793  เนื้อที่ : 0-3-85 ไร
ที่ตั้ง : ม.รุคสโคราช คันทรีคลับ
  ซ.ภายในโครงการ
  ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา
  (ทล.304) ต.ธงชัยเหนือ
  อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 01-88-07014

ลดเหลือ 231,000462,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 2793 เนือ้ที่ : 0-3-85 ไร
ที่ต้ัง : ม.รุคสโคราช คันทรีคลับ
 ซ.ภายในโครงการ
  ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา
  (ทล.304) ต.ธงชัยเหนือ
  อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 01-88-07014

บาทบาท

ลดเหลือ 610,5001,110,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 5918
เนื้อที่ : 0-1-08 ไร
ที่ตั้ง : 32 ถ.มหาสารคาม-วาปปทุม
  (ทล.2040) ต.ดงใหญ
  อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

รหัสทรัพยสิน 02-88-04701

ลดเหลอื 610,5001,110,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 5918
เน้ือที่ : 0-1-08 ไร
ที่ตัง้ : 32 ถ.มหาสารคาม-วาปปทุม
  (ทล.2040) ต.ดงใหญ
  อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

รหัสทรัพยสิน 02-88-04701

บาทบาท ลดเหลือ 419,100762,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 2851
เน้ือที่ : 0-1-07 ไร
ที่ตั้ง : 60 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองไฮ-บานโคกใหญ
  (มค.4031) ต.หนองไฮ
  อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

รหัสทรัพยสิน 02-88-04235

ลดเหลือ 419,100762,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 2851
เนื้อที่ : 0-1-07 ไร
ที่ตัง้ : 60 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองไฮ-บานโคกใหญ
  (มค.4031) ต.หนองไฮ
  อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

รหสัทรัพยสิน 02-88-04235

บาทบาท ลดเหลือ 82,500165,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 1028
เนื้อที่ : 0-0-38 ไร
ที่ตั้ง : 70 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองปาน-บานแตนอย
  ต.หนองคู อ.นาดูน
  จ.มหาสารคาม

รหัสทรัพยสิน 02-88-03162

ลดเหลือ 82,500165,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 1028
เนื้อท่ี : 0-0-38 ไร
ที่ต้ัง : 70 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองปาน-บานแตนอย
  ต.หนองคู อ.นาดนู
  จ.มหาสารคาม

รหัสทรัพยสิน 02-88-03162

บาทบาท

ลดเหลือ 1,440,0002,400,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 549
เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท
  (ทล.2009) ต.ลำหนองแสน
  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08941

ลดเหลือ 1,440,0002,400,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 549
เนื้อท่ี : 0-2-00 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายหวยเมก็-หวยยางดง-ทาคนัโท
  (ทล.2009) ต.ลำหนองแสน
  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ

รหัสทรัพยสิน 01-88-08941

บาทบาท

ลดเหลือ 1,852,4003,368,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 12929
เนื้อที่ : 2-3-25 ไร
ที่ตั้ง : 132/4
  ถ.สายบานทาแห-บานโคกประสิทธิ์
  ต.โคกสะอาด อ.ฆองชัย
  จ.กาฬสินธุ

รหัสทรัพยสิน 12-88-00164

ลดเหลือ 1,852,4003,368,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 12929
เนื้อท่ี : 2-3-25 ไร
ท่ีตั้ง : 132/4
  ถ.สายบานทาแห-บานโคกประสทิธิ์
 ต.โคกสะอาด อ.ฆองชัย
  จ.กาฬสินธุ

รหัสทรัพยสนิ 12-88-00164

บาทบาท

ลดเหลือ 936,6501,703,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 22418-9  เน้ือท่ี : 2-2-32 ไร
ที่ตั้ง : ซอยภายในโครงการ
  หมูบานโกลเดนแลนดรีสอรท
  ถ.สายโชคชัย-ปกธงชัย (ทล.2310)
  ต.พลับพลา อ.โชคชัย
  จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 01-88-01752

ลดเหลือ 936,6501,703,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 22418-9 เน้ือที่ : 2-2-32 ไร
ที่ตัง้ : ซอยภายในโครงการ
  หมูบานโกลเดนแลนดรีสอรท
  ถ.สายโชคชัย-ปกธงชัย (ทล.2310)
 ต.พลับพลา อ.โชคชัย
  จ.นครราชสมีา

รหัสทรัพยสิน 01-88-01752

บาทบาท

ลดเหลือ 786,5001,573,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 37337  เนื้อที่:1-1-83 ไร
ที่ตั้ง : 146 หมู 1
  ถ.บานหนองหญาปลอง
  -บานกุดจอกนอย
  ต.ละลมใหมพัฒนา อ.โชคชัย
  จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-03416

ลดเหลือ 786,5001,573,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 37337 เนื้อที่:1-1-83 ไร
ที่ตั้ง : 146 หมู 1
  ถ.บานหนองหญาปลอง
  -บานกุดจอกนอย
 ต.ละลมใหมพัฒนา อ.โชคชัย
  จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-03416

บาทบาท

ลดเหลือ 3,894,5507,081,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 600, 1108, 1109
เนื้อที่ : 35-0-07 ไร
ที่ตั้ง : 116 หมูบานชุมชนบานกุดชุมแสง
  ซ.บานกุดชุมแสง
  ถ.สายหนองไฮใต-กุดชุมแสง
  (ชย.2032) ต.กุดชุมแสง
  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

รหัสทรัพยสิน 09-88-00242

ลดเหลือ 3,894,5507,081,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 600, 1108, 1109
เนื้อท่ี : 35-0-07 ไร
ที่ตัง้ : 116 หมูบานชุมชนบานกุดชุมแสง
  ซ.บานกุดชุมแสง
  ถ.สายหนองไฮใต-กุดชุมแสง
  (ชย.2032) ต.กดุชุมแสง

ู  อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภูมิ

รหัสทรัพยสิน 09-88-00242

บาทบาท

ลดเหลือ 344,300626,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 42724
เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : 73 ม.ชุมชนบานดู ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานลำซอ-บานโคกสมอ
  (นม.3197) ต.เมืองปก
  อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04416

ลดเหลือ 344,300626,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 42724
เนื้อท่ี : 0-0-59 ไร
ท่ีตั้ง : 73 ม.ชุมชนบานดู ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานลำซอ-บานโคกสมอ
  (นม.3197) ต.เมืองปก
 อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04416

บาทบาท

ลดเหลือ 2,004,0003,340,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 2597-2601
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : 459/9-12 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ (ทล.2356)
  ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
  จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04651

ลดเหลือ 2,004,0003,340,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 2597-2601
เนื้อท่ี : 0-2-67 ไร
ท่ีตั้ง : 459/9-12 ซ.ไมมีชือ่
  ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ (ทล.2356)
  ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
  จ.นครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04651

บาทบาท

ลดเหลือ 826,0001,652,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 7202-3, 14232
เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : 378/1 ซ.หลังฉางเวช (ซ.นิมิตรเวช)
  ถ.ประชาสถิตย
  แยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน
  (ทล.2039) ต.หนองโก
  อ.กระนวน จ.ขอนแกน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04014

ลดเหลือ 826,0001,652,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 7202-3, 14232
เนื้อท่ี : 0-0-83 ไร
ท่ีตั้ง : 378/1 ซ.หลังฉางเวช (ซ.นิมิตรเวช)
 ถ.ประชาสถิตย
  แยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน
  (ทล.2039) ต.หนองโก
  อ.กระนวน จ.ขอนแกน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04014

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืทําเล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 761,0001,522,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 3499
เนื้อที่ : 0-2-83 ไร
ที่ต้ัง : 12 ม.ชุมชนบานนาหนองใหญ
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.ชยางกูร (ทล.212)
  ต.ไรสีสุก อ.เสนางคนิคม
  จ.อำนาจเจริญ

รหัสทรัพยสิน 02-88-03914

ลดเหลือ 761,0001,522,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 3499
เนื้อท่ี : 0-2-83 ไร
ที่ตัง้ : 12 ม.ชมุชนบานนาหนองใหญ
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.ชยางกูร (ทล.212)
  ต.ไรสีสุก อ.เสนางคนิคม
  จ.อำนาจเจริญ

รหัสทรัพยสิน 02-88-03914

บาทบาท ลดเหลือ 332,750605,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 3026
เนื้อที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : 263 ซ.ไมมีช่ือ
  ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ต.บุง อ.เมืองอำนาจเจริญ
  จ.อำนาจเจริญ

รหัสทรัพยสิน 02-88-04192

ลดเหลือ 332,750605,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 3026
เน้ือที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตัง้ : 263 ซ.ไมมีช่ือ
  ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ต.บุง อ.เมืองอำนาจเจริญ
  จ.อำนาจเจริญ

รหสัทรัพยสิน 02-88-04192

บาทบาท

ลดเหลือ 1,181,9502,149,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 30066-7  เนื้อที่ : 1-2-74 ไร
ที่ตั้ง : 193 ซ.ปุมปุย
  ถ.สายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล.2182)
  ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
  จ.อุบลราชธานี

รหัสทรัพยสิน 12-88-00135

ลดเหลือ 1,181,9502,149,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 30066-7 เนื้อที่ : 1-2-74 ไร
ท่ีตั้ง : 193 ซ.ปุมปุย
  ถ.สายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล.2182)
  ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
  จ.อุบลราชธานี

รหัสทรัพยสิน 12-88-001355

บาทบาท

ลดเหลือ 4,007,4006,679,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 72947, 78543-5
เนื้อท่ี : 0-3-31.80 ไร
ที่ตั้ง : 744 ม.1
  หมูบานชุมชนบานดาน
  ซอยชื่นจิตร 5, 6
  ถ.สายบานเล่ือม-เชียงยืน
  (อด.3001) ต.บานเล่ือม
  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสิน 09-88-00218

ลดเหลือ 4,007,4006,679,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 72947, 78543-5
เน้ือที่ : 0-3-31.80 ไร
ที่ต้ัง : 744 ม.1
  หมูบานชุมชนบานดาน
  ซอยชื่นจิตร 5, 6
  ถ.สายบานเล่ือม-เชียงยนื
  (อด.3001) ต.บานเลื่อม
  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสนิ 09-88-00218

บาทบาท

ลดเหลือ 2,400,0004,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 414
เนื้อที่ : 0-0-25.90 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสถิตยนิมานกาล
  (วาริน ทล.217)
  ต.วารินชำราบ
  อ.วารินชำราบ
  จ.อุบลราชธานี

รหัสทรัพยสิน 04-88-03348

ลดเหลือ 2,400,0004,000,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 414
เน้ือที่ : 0-0-25.90 ไร
ที่ต้ัง : ถนนสถิตยนิมานกาล
  (วาริน ทล.217)
  ต.วารินชำราบ
  อ.วารินชำราบ
  จ.อบุลราชธานี

รหัสทรัพยสนิ 04-88-03348

บาทบาท

ลดเหลือ 479,000958,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 1245
เนื้อที่ : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : 253, 24, 148 หมูที่ 6
  ถ.สายบานผือ-น้ำโสม
  ต.กลางใหญ อ.บานผือ
  จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-02851

ลดเหลือ 479,000958,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 1245
เนื้อที่ : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : 253, 24, 148 หมูที่ 6
  ถ.สายบานผือ-นำ้โสม
  ต.กลางใหญ อ.บานผือ
  จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-02851

บาทบาท

ลดเหลือ 618,7501,125,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 40813
เนื้อที่ : 0-3-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.เจริญรัฐ
  ต.กุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย

รหัสทรัพยสิน 01-88-08295

ลดเหลือ 618,7501,125,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 40813
เน้ือที่ : 0-3-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.เจริญรฐั
  ต.กุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย

รหัสทรัพยสิน 01-88-08295

บาทบาท
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ลดเหลือ 3,553,2005,922,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 21036-7
เนื้อที่ : 0-2-04.90 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขที่
  ซ.เสนียพิทักษชน 7
  ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร
  (ทล.22) ต.หนองบัว
  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-03298

ลดเหลือ 3,553,2005,922,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 21036-7
เน้ือท่ี : 0-2-04.90 ไร
ท่ีตัง้ : ไมทราบเลขที่
  ซ.เสนียพิทักษชน 7
  ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร
  (ทล.22) ต.หนองบัว
  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-03298

บาทบาท

ลดเหลือ 1,718,2003,124,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 2361-2362
เนื้อที่ : 5-0-90 ไร
ที่ตั้ง : หมู 8 บานเวียงเกษม
  ถ.กิติเกษม แยกจาก
  ถนนเดชอุดม-นาหอม
  (ทล.2192) ต.เมืองเดช
  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04598

ลดเหลือ 1,718,2003,124,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 2361-2362
เน้ือท่ี : 5-0-90 ไร
ที่ตัง้ : หมู 8 บานเวียงเกษม
  ถ.กติิเกษม แยกจาก
  ถนนเดชอุดม-นาหอม
  (ทล.2192) ต.เมืองเดช
  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

รหัสทรัพยสิน 02-88-04598

บาทบาท
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ลดเหลือ 303,050551,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 48024
เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานยางเต้ีย-บานอาโพน
  (สร.4015) ต.ระแงง
  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04715

ลดเหลือ 303,050551,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 48024
เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานยางเตี้ย-บานอาโพน
  (สร.4015) ต.ระแงง
  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร

รหัสทรัพยสิน 02-88-047155

บาทบาทลดเหลือ 374,550681,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 947
เนื้อที่ : 1-2-60 ไร
ที่ตั้ง : 61 หมูบาน ชุมชนบานหนองจูบ
  หมู 2 ซ.บานพูนสุข-บานหนองจูบ
  ถ.สายบานหินโคน-บานตาเมียง
  (ทล. 224) ต.บักได
  อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร

รหัสทรัพยสิน 02-88-04864

ลดเหลอื 374,550681,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 947
เนื้อท่ี : 1-2-60 ไร
ท่ีตั้ง : 61 หมูบาน ชุมชนบานหนองจูบ
  หมู 2 ซ.บานพูนสขุ-บานหนองจบู
  ถ.สายบานหนิโคน-บานตาเมียง
  (ทล. 224) ต.บักได
  อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร

รหสัทรัพยสิน 02-88-04864

บาทบาท
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ลดเหลือ 360,000600,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20990
เนื้อท่ี : 0-0-29.40 ไร
ท่ีต้ัง : 365 ซ.ไมมีช่ือ ถ.ขามสามัคคี
  ต.หนองไผลอม อ.สำโรงทาบ
  จ.สุรินทร

รหัสทรัพยสิน 03-88-02615

ลดเหลือ 360,000600,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 20990
เนื้อท่ี : 0-0-29.40 ไร
ท่ีต้ัง : 365 ซ.ไมมีช่ือ ถ.ขามสามัคคี

 ต.หนองไผลอม อ.สำโรงทาบ
 จ.สุรินทร

รหสัทรัพยสิน 03-88-02615

บาทบาท
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ลดเหลือ 1,512,0002,520,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 6455
เนื้อท่ี : 1-1-23 ไร
ที่ต้ัง : 209 ถ.สายนาไรใหญ-เสนางคนิคม
  (ทล.2377) ต.เสนางคนิคม
  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

รหัสทรัพยสิน 12-88-00174

ลดเหลอื 1,512,0002,520,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 6455
เนื้อท่ี : 1-1-23 ไร
ที่ต้ัง : 209 ถ.สายนาไรใหญ-เสนางคนิคม
  (ทล.2377) ต.เสนางคนิคม
  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

รหัสทรัพยสนิ 12-88-00174

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคเหนอืและภาคใตทําเล : ภาคเหนอืและภาคใตทําเล : ภาคเหนอืและภาคใต

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 2,276,4504,139,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 408
เนื้อที่ : 3-0-06 ไร
ที่ตั้ง : 130 หมูที่ 6
  ถนนบานใจใต-บานเขื่อนพลังน้ำ
  (ชม.4017) ต.มอนปน
  อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รหัสทรัพยสิน 09-88-00305

ลดเหลือ 2,276,4504,139,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 408
เนื้อที่ : 3-0-06 ไร
ที่ต้ัง : 130 หมูท่ี 6
 ถนนบานใจใต-บานเขื่อนพลงัน้ำ
  (ชม.4017) ต.มอนปน
  อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รหัสทรัพยสิน 09-88-00305

บาทบาท ลดเหลือ 1,569,6002,616,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 21997
เนื้อที่ : 0-1-58 ไร
ที่ตั้ง : 153 ถ.สายหาแยกพอขุนเม็งราย-เวียงชัย
  (ทล.1232) ต.เวียงเหนือ
  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รหัสทรัพยสิน 02-88-04915

ลดเหลือ 1,569,6002,616,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 21997
เนื้อท่ี : 0-1-58 ไร
ท่ีตั้ง : 153 ถ.สายหาแยกพอขุนเม็งราย-เวียงชัย

 (ทล.1232) ต.เวียงเหนือ
 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รหสัทรัพยสนิ 02-88-04915

บาทบาท

ลดเหลือ 1,131,9002,058,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 19256
เนื้อที่ : 9-2-73 ไร
ที่ตั้ง : 91/1
  ถ.สายบานในโคระ-บานโคกเลียบ
  ต.ทาขึ้น อ.ทาศาลา
  จ.นครศรีธรรมราช

รหัสทรัพยสิน 02-88-04250

ลดเหลือ 1,131,9002,058,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 19256
เนื้อที่ : 9-2-73 ไร
ที่ตั้ง : 91/1
 ถ.สายบานในโคระ-บานโคกเลียบ

 ต.ทาขึ้น อ.ทาศาลา
 จ.นครศรีธรรมราช

รหสัทรัพยสิน 02-88-04250

บาทบาท ลดเหลือ 734,8001,336,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 12110
เนื้อที่ : 0-2-04 ไร
ที่ตั้ง : ถ.วัดเท-ทางขึ้น\
  แยกจาก ถ.สายทาศาลา-สิชล
  (ทล.401) ต.ทาขึ้น
  อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รหัสทรัพยสิน 02-88-04068

ลดเหลือ 734,8001,336,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 12110
เนื้อที่ : 0-2-04 ไร
ที่ตั้ง : ถ.วัดเท-ทางข้ึน\
 แยกจาก ถ.สายทาศาลา-สิชล

 (ทล.401) ต.ทาขึ้น
 อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04068

บาทบาท ลดเหลือ 240,000400,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 8076
เนื้อท่ี : 0-0-12.30 ไร
ท่ีตั้ง : 29 (176) ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.โสภณอุทิศ ต.ปรางหมู
  อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รหัสทรัพยสิน 02-88-04426

ลดเหลือ 240,000400,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 8076
เนื้อท่ี : 0-0-12.30 ไร
ท่ีต้ัง : 29 (176) ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.โสภณอุทิศ ต.ปรางหมู
  อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รหสัทรัพยสิน 02-88-04426

บาทบาท

ลดเหลือ 1,065,0001,775,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 55183
เนื้อที่ : 0-1-14 ไร
ที่ตั้ง : 309 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานยอดสุข
  ถ.สายพะเยา-เชียงคำ (ทล.1021)
  ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04822

ลดเหลือ 1,065,0001,775,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 55183
เนื้อท่ี : 0-1-14 ไร
ที่ตั้ง : 309 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานยอดสุข
  ถ.สายพะเยา-เชียงคำ (ทล.1021)
 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04822

บาทบาท ลดเหลือ 606,6501,103,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 31562
เน้ือที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : 220, 220/1 ซ.7 บานธาตุสบแวน
  ถ.สายเชียงคำ-เทิง (ทล.1021)
  ต.หยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รหัสทรัพยสิน 02-88-04855

ลดเหลือ 606,6501,103,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 31562
เนื้อท่ี : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : 220, 220/1 ซ.7 บานธาตุสบแวน
  ถ.สายเชียงคำ-เทิง (ทล.1021)
  ต.หยวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04855

บาทบาท

ลดเหลือ 1,552,1002,822,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 5461, 7766, 7937,
7941, 8266, 9361, 9378
เนื้อที่ : 6-2-73 ไร
ที่ตั้ง : ม.มิสตี้ฮิลล
  ถ.เชียงใหม-พราว (ทล.1001)
  ต.แมหอพระ อ.แมแตง
  จ.เชียงใหม

รหัสทรัพยสิน 01-88-01922

ลดเหลือ 1,552,1002,822,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 5461, 7766, 7937,
7941, 8266, 9361, 9378
เนื้อท่ี : 6-2-73 ไร
ที่ตั้ง : ม.มิสตี้ฮิลล

 ถ.เชียงใหม-พราว (ทล.1001)
 ต.แมหอพระ อ.แมแตง

 จ.เชียงใหม

รหสัทรัพยสิน 01-88-01922

บาทบาท ลดเหลือ 400,000800,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 34766, 33925, 33930
เนื้อที่ : 0-3-20 ไร
ที่ตั้ง : โครงการเชียงใหมแผนดินทอง
  ถ.ดอยสะเก็ด-บอสราง (ทล.1014)
  ต.ตลาดใหญ, แมฮอยเงิน
  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

รหัสทรัพยสิน 01-88-10537

ลดเหลือ 400,000800,000ราคาขาย

โโฉนดเลขท่ี : 34766, 33925, 33930
เเนื้อที่ : 0-3-20 ไร
ทีที่ตั้ง : โครงการเชียงใหมแผนดินทอง

ถ.ดอยสะเก็ด-บอสราง (ทล.1014)
ต.ตลาดใหญ, แมฮอยเงิน
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

รหัสทรัพยสนิ 01-88-10537

บาทบาท ลดเหลือ 660,0001,100,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 61155
เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 37 ซ.เทศบาล 9
  ถ.ยันตรกิจโกศล (ทล.101)
  ต.ทุงโฮง อ.เมืองแพร จ.แพร

รหัสทรัพยสิน 04-88-03471

ลดเหลือ 660,0001,100,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 61155
เน้ือท่ี : 0-0-21 ไร
ที่ต้ัง : 37 ซ.เทศบาล 9
  ถ.ยันตรกิจโกศล (ทล.101)
  ต.ทุงโฮง อ.เมืองแพร จ.แพร

รหสัทรัพยสิน 04-88-03471

บาทบาท
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือถึง 12 ธันวาคม 2561

ทําเล : ภาคเหนอืทําเล : ภาคเหนอืทําเล : ภาคเหนอื

ดูรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com เมนูลูกคาบุคคล เลือก > ทรัพยสินรอการขาย สอบถามโทร. K-Property Call Center 02-2732555

ทรัพยลดพิเศษ

ลดเหลือ 1,428,5002,857,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 139130
เนื้อที่ : 1-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี หมูบานตนธงชัย
  ถ.สายลำปาง-แจหม (ทล.1035)
  ต.ตนธงชัย อ.เมืองลำปาง
  จ.ลำปาง

รหัสทรัพยสิน 12-88-00097

ลดเหลือ 1,428,5002,857,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 139130
เนื้อท่ี : 1-0-00 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี หมูบานตนธงชัย

 ถ.สายลำปาง-แจหม (ทล.1035)
 ต.ตนธงชัย อ.เมอืงลำปาง

 จ.ลำปาง

รหัสทรัพยสิน 12-88-00097

บาทบาท ลดเหลือ 416,900758,000ราคาขาย

นส.3 ก.ที่ : 1990, 1695
เนื้อที่ : 3-0-41 ไร
ที่ตั้ง : 155/1 (ไมติดเลขท่ี)
  หมูบานบานกลวยกลาง
  ถ.สายลำปาง-แมทะ (ทล.1037)
  ต.กลวยแพะ อ.เมืองลำปาง
  จ.ลำปาง

รหัสทรัพยสิน 02-88-04956

ลดเหลือ 416,900758,000ราคาขาย

นส.3 ก.ท่ี : 1990, 1695
เนื้อท่ี : 3-0-41 ไร
ที่ตั้ง : 155/1 (ไมติดเลขที่)

 หมูบานบานกลวยกลาง
 ถ.สายลำปาง-แมทะ (ทล.1037)
 ต.กลวยแพะ อ.เมืองลำปาง

 จ.ลำปาง

รหัสทรัพยสิน 02-88-04956

บาทบาท ลดเหลือ 1,702,8002,838,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 36514
เนื้อที่ : 1-1-68 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี
  ถ.สันหางเสือ-เวียงหนองลอง
  (ลพ.1209) ต.นครเจดีย
  อ.ปาซาง จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04238

ลดเหลือ 1,702,8002,838,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 36514
เนื้อท่ี : 1-1-68 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี

 ถ.สันหางเสือ-เวียงหนองลอง
 (ลพ.1209) ต.นครเจดีย
 อ.ปาซาง จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04238

บาทบาท

ลดเหลือ 1,390,8002,318,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 7454
เนื้อที่ : 0-2-14 ไร
ที่ตั้ง : 22 ถ.สายทาลี่-มวงโตน
  (ทล.1010) ต.บานโฮง
  อ.บานโฮง จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04545

ลดเหลือ 1,390,8002,318,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 7454
เนื้อที่ : 0-2-14 ไร
ท่ีต้ัง : 22 ถ.สายทาลี่-มวงโตน
  (ทล.1010) ต.บานโฮง
  อ.บานโฮง จ.ลำพนู

รหสัทรัพยสิน 02-88-04545

บาทบาท ลดเหลือ 964,2001,607,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 3533
เนื้อที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซ.บานแพะริมน้ำ
  ถนนบานทากาศ ต.ทาขุมเงิน
  อ.แมทา จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04703

ลดเหลือ 964,2001,607,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 3533
เนื้อที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซ.บานแพะริมน้ำ

 ถนนบานทากาศ ต.ทาขุมเงิน
 อ.แมทา จ.ลำพนู

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04703

บาทบาท ลดเหลือ 593,400989,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 22422
เนื้อที่ : 0-1-05.40 ไร
ที่ต้ัง : 71 ถ.บานเหลามะเหยือง
  ต.เหลายาว อ.บานโฮง
  จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04551

ลดเหลือ 593,400989,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 22422
เนื้อที่ : 0-1-05.40 ไร
ที่ตั้ง : 71 ถ.บานเหลามะเหยือง
  ต.เหลายาว อ.บานโฮง
  จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสนิ 02-88-04551

บาทบาท

ลดเหลือ 1,433,8502,607,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 780
เนื้อที่ : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง : 60/1 หมู 5 (ไมติดเลขท่ี)
  หมูบานทาปลาดุก
  ถ.ทาทุงยาว-ทาปลาดุก
  (ลพ.2026) ต.ทาปลาดุก
  อ.แมทา จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04055

ลดเหลือ 1,433,8502,607,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 780
เนื้อท่ี : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง : 60/1 หมู 5 (ไมติดเลขท่ี)

 หมูบานทาปลาดุก
 ถ.ทาทุงยาว-ทาปลาดุก
 (ลพ.2026) ต.ทาปลาดุก
 อ.แมทา จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04055

บาทบาท ลดเหลือ 392,700714,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 113655
เนื้อที่ : 0-0-63 ไร
ที่ตั้ง : 258 หมูบานธนโชคการเดนทโฮม
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานธิ-สันกำแพง
  (ทล.1147) ต.มะเขือแจ
  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04160

ลดเหลือ 392,700714,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 113655
เนื้อที่ : 0-0-63 ไร
ท่ีตั้ง : 258 หมูบานธนโชคการเดนทโฮม
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานธิ-สนักำแพง
  (ทล.1147) ต.มะเขือแจ
  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04160

บาทบาท ลดเหลือ 569,0001,138,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 44870
เนื้อที่ : 0-2-70 ไร
ที่ตั้ง : 16 ถ.สายบานดอนตอง-บานเหลา 
  (ลพ.1207) ต.แมแรง
  อ.ปาซาง จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-03664

ลดเหลือ 569,0001,138,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 44870
เนื้อที่ : 0-2-70 ไร
ท่ีตั้ง : 16 ถ.สายบานดอนตอง-บานเหลา 
  (ลพ.1207) ต.แมแรง
  อ.ปาซาง จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 02-88-03664

บาทบาท

ลดเหลือ 764,0001,528,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : รวม 15 แปลง
เนื้อที่ : 3-1-92.10 ไร
ที่ตั้ง : ม.ฟาเปยงดิน
  ถนนรองกองขาว-สันกำแพง
  (ชม.3039) ต.บานธิ
  อ.บานธิ จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 01-88-08997

ลดเหลือ 764,0001,528,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : รวม 15 แปลง
เน้ือที่ : 3-1-92.10 ไร
ท่ีตั้ง : ม.ฟาเปยงดนิ
  ถนนรองกองขาว-สันกำแพง
  (ชม.3039) ต.บานธิ
  อ.บานธิ จ.ลำพูน

รหสัทรัพยสิน 01-88-08997

บาทบาท ลดเหลือ 281,500563,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 8737
เนื้อที่ : 0-3-75 ไร
ที่ตั้ง : บานบานไรริมธาร ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.บานชางเพ้ียน-บานสันมะนะ
  (ลพ.3180) ต.บานธิ
  อ.บานธิ จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 01-88-09052

ลดเหลอื 281,500563,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 8737
เนื้อท่ี : 0-3-75 ไร
ที่ตั้ง : บานบานไรริมธาร ซ.ไมมีชื่อ
 ถ.บานชางเพ้ียน-บานสันมะนะ

 (ลพ.3180) ต.บานธิ
 อ.บานธิ จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสนิ 01-88-09052

บาทบาท ลดเหลือ 171,500343,000ราคาขาย

โฉนดเลขที่ : 9618
เนื้อที่ : 0-2-28.50 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายเชียงใหม-ลำปาง
  (ทล.11) ต.เวียงยอง
  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสิน 01-88-08778

ลดเหลอื 171,500343,000ราคาขาย

โฉนดเลขท่ี : 9618
เนื้อที่ : 0-2-28.50 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
 ถ.สายเชียงใหม-ลำปาง

 (ทล.11) ต.เวียงยอง
 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รหัสทรัพยสนิ 01-88-08778

บาทบาท
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