
•  กรรมสิทธิ์หองชุดเลขที่ 136/5 ช้ันที่ 1 อาคารเลขที่ 1 ช่ืออาคารชุดบานรื่นรมย

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2548 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือที่ประมาณ 82.50 ตารางเมตร สูง 2.40 เมตร 

รายการที่ ๑ : หองชุดเลขที่ 136/5 ช่ืออาคารชุด “บานรื่นรมย” ชะอํา

ราคาเริ่มตนที่ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท



• กรรมสิทธิ์หองชุดเลขที่ 78/866 ชั้นที่ 29 อาคาร บี ชื่ออาคารชุดลุมพินี เพลส

นราธิวาส-เจาพระยา ตําบลชองนนทรี อําเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 

68.39 ตารางเมตร สูง 2.40 เมตร

รายการที่ ๒ : หองชุดเลขที่ 78/866 ช่ืออาคารชุด “ลุมพินี เพลส นราธิวาส – เจาพระยา”

ราคาเริ่มตนที่ 3,๗7๐,๐๐๐ บาท



• กรรมสิทธ์ิหองชุดเลขที่ 23/171 ชั้นที่ 10 อาคารเลขที่ บี ชื่ออาคารชุดลุมพินี วิลล พหล-สุทธิสาร 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2548 ตําบลสามเสนใน อําเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เนื้อท่ีประมาณ 29.71 ตารางเมตร สูง 2.40 เมตร เฉพาะสวนจํานวนรอยละ 35 ใน 100 สวน

รายการที่ ๓ : หองชุดเลขที่ 23/171 ช่ืออาคารชุด “ลุมพินี วิลล พหล-สุทธิสาร ”

ราคาเริ่มตนที่ ๔๒๐,๐๐๐ บาท



•  กรรมสิทธ์ิหองชุดเลขที่ 66/92 ชั้นที่ 5 อาคารเลขที่ 66 (อาคารซี) ชื่ออาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ 3 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 7/2541 ตําบลหนองบอน (พระโขนงฝงใต) อําเภอประเวศ (พระโขนง)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 25.46 ตารางเมตร สูง 2.50 เมตร 

รายการที่ ๔ : หองชุดเลขที่ 66/92 ช่ืออาคารชุด “ยงเจริญคอมเพลก็ซ ๓”

ราคาเริ่มตนที่ ๒50,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 127944 เลขที่ดิน 144 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี    
เนื้อที่ประมาณ 18 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ ๕ : ทาวนเฮาส ๒ ช้ัน นวนคร ๑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาเริ่มตนที่ ๘๙๐,๐๐๐ บาท



•  ที่ดินโฉนดเลขที่ 55880 เลขที่ดิน 452 ตําบลลําผักกูด (คลองรังสิตฝงใต)   
อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) เน้ือที่ประมาณ 27 ตารางวา

รายการที่ ๖ : บานเด่ียวเลขที่ 1241 โครงการพฤกษา ๒ ซอย 53 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาเริ่มตนที่ 40๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 126029 เลขที่ดิน 3331 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี เน้ือที่ประมาณ 45 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ ๗ : บานพัก 2 ช้ัน เลขที่ 2393 ซอย 28 โครงการหมูบานพฤกษา บี คลอง 3

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



•  ที่ดินโฉนดเลขที่ 46960 เลขที่ดิน 165 ตําบลประชาธิปตย (คลองรังสิตฝงใต) 

อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี เน้ือที่ประมาณ 48 ตารางวา 

รายการที่ ๘ : ที่ดินเปลา ซอยรังสิต – นครนายก 18 จังหวัดปทุมธานี

ราคาเริ่มตนที่ ๖๕๐,๐๐๐ บาท



•ที่ดินโฉนดเลขที่ 118127 เลขที่ดิน 1749 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 66 เศษ 9 สวน 10 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ ๙ : บานพัก 2 ช้ันเลขที่ 1293 ซอย 18 โครงการหมูบานพฤกษา ๑๓

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที ่265045 เลขทีด่นิ 51 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 63 เศษ 1 สวน 10 ตารางวา

รายการที่ ๑๐ : บานพัก 2 ช้ัน เลขที่ 469/73 โครงการหมูบานเดนชัยสามคัคี เฟซ ๑

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที ่270731 เลขทีด่นิ 3820 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 62 เศษ 1 สวน 10 ตารางวา

รายการที่ ๑๑ : บานพัก 2 ช้ันเลขที่ 89 โครงการหมูบานลลิล อ.เมือง จว.สมุทรปราการ

ราคาเริ่มตนที่ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 3445 เลขที่ดิน 20 ตําบลทุงบัว (ทุงขวาง) อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม 

เนื้อที่รวมประมาณ ๑ ไร 1 งาน 38 ตารางวา 

รายการที่ ๑2 : ที่ดินติดถนนหมายเลข ๓๐๔๐ ใกล ม.เกษตรศาตร กําแพงแสน จว. นครปฐม

ราคาเริ่มตนที่ ๔๕๐,๐๐๐ บาท



• ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49573 เลขท่ีดิน 16 ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

เน้ือท่ีประมาณ 1 ไร 1 งาน 94 ตารางวา ***ที่ตาบอด***

รายการที่ ๑๓ : ที่ดินเปลาติดถนนหมายเลข 375 เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จว. นครปฐม

ราคาเริ่มตนที่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 16961 (เลขโฉนดใหม 20440) เลขที่ดิน 17๖ ตําบลเจ็ดร้ิว 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ประมาณ 2 งาน ๙๖ ตารางวา 
***ที่ตาบอด***

รายการที่ 14 : ที่ดินทําการเกษตร ติดทางหลวงชนบท สค.4007

ราคาเริ่มตนที่ ๑๖๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 12523 เลขที่ดิน 145 ตําบลหลักสอง (เจ็ดริ้ว) อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร เน้ือที่ประมาณ 11 ไร 35 เศษ 7 สวน 10 ตารางวา ***ที่ตาบอด***

รายการที่ ๑๕ : ที่ดินทําการเกษตร ติดทางหลวงชนบท 4029 **ที่ตาบอด** 

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 1860 เลขที่ดิน 18 ตําบลพัฒนานิคม (ดีลัง) อําเภอพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี เน้ือที่ประมาณ 24 ไร ** พ้ืนที่ทําประโยชนไมเต็มแปลง **

รายการที่ ๑๖ : ที่ดินทําการเกษตร ตําบลพัฒนานิคม (ดีลัง) อําเภอพัฒนานิคม จว.ลพบุรี

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 19688 เลขที่ดิน 312 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน 50 ตารางวา

รายการที่ ๑๗ : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จังหวัดนนทบุรี ซ.เทพนม 4/1

ราคาเริ่มตนที่ 4,55๐,๐๐๐ บาท



•  ที่ดินโฉนดเลขที่ 12707 เลขที่ดิน 551 ตําบลคลองขอย (แหลมใหญฝงใต) 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ประมาณ 65 เศษ 9 สวน 10 ตารางวา

รายการที่ 18 : ที่ดินเปลา ซอยพรสมใจนึก ใกลหมูบานคันทรีพารค

ราคาเริ่มตนที่ 73๐,๐๐๐ บาท



•  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโฉนดเลขที่ 189474,189475 เลขที่ดิน 2048,2049

ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่รวมประมาณ 72 ตารางวา

รายการที่ 19 - 20 : บานเดี่ยว ๒ ชั้นเลขที่ 101/190,101/191 โครงการหมูบานซือ่ตรง รัตนาธิเบต นนทบุรี

ราคาเริ่มตนที่ ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท



•  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโฉนดเลขที่ 132359, 132360, 132361 เลขที่ดิน 

4415, 4416, 4417 ตําบลโสนลอย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่รวม

ประมาณ 54 ตารางวา

รายการที่ 21 - ๒3 : หมูบานกฤษดานคร บานเลขที่ 53/762 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ราคาเริ่มตนที่ 2,27๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่21-23



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโฉนดเลขที่ 18274 เลขที่ดิน 4288 ตําบลบางบําหรุ 

อําเภอบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ 1 งาน 3 ตารางวา

รายการที่ ๒4 : บานเดี่ยว ซอยจรัญสนิทวงศ 43 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

ราคาเริ่มตนที่ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่24



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโฉนดเลขที่ 103350 เลขที่ดิน 269 ตําบลบางบอน 

อําเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ 19 ตารางวา

รายการที่ 25 : บานคร่ึงตึกคร่ึงไม ๒ ชั้นเลขที่ 167 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ  

ราคาเริ่มตนที่ 7๐๐,๐๐๐ บาท



•ที่ดินโฉนดเลขที่ 13699 เลขที่ดิน 3895 ตําบลคลองสองตนนุน อําเภอลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 17 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ ๒6 ทาวนเฮาส หมูบานพูนสินธานี ๓ (เคหะรมเกลา 64)

ราคาเริ่มตนที่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่26



•ที่ดินโฉนดเลขที่ 122276 เลขที่ดิน 5733 แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๑๖ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

•ที่ดินโฉนดเลขที่ 122277 เลขที่ดิน 5734 แขวงหลักสอง เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๑๖ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ 27 - 28 อาคารพาณิชย ๒ คูหา ติดถนนกาญจนาภิเษก เดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่27-28



• ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 32277 เลขท่ีดิน 570 แขวงบางแค     
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีประมาณ 2 งาน ๕๒ ตารางวา    
พรอมสิ่งปลูกสราง ***ขายเฉพาะสวนของ สํานักงาน ป.ป.ส.***

รายการที่ 29 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่29



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 124904 เลขที่ดิน 5326 แขวงบางแคเหนอื (บางเชือกหนังฝงใต)    
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 2 งาน 84 ตารางวา

รายการที่ ๓0 : ที่ดินเปลา พุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๗ (ถนน๖๐พรรษามหาราชินี)

ราคาเริ่มตนที่ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่30



• ที่ดินโฉนดเลขที ่139839 เลขที่ดนิ 469 แขวงบางแค เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 

เนื้อทีร่วมประมาณ 26.6 ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง

รายการที่ 31 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเศรษฐวีิลล ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตน 9๙๐,000 บาท

31

รายการที ่31



• ที่ดินโฉนดเลขที ่139840 เลขทีด่ิน 470 แขวงบางแค เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 

เนื้อที่รวมประมาณ 26.9 ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง

รายการที่ 32 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเศรษฐวีิลล ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตน 9๙0,000 บาท

32

รายการที ่32



• ที่ดินโฉนดเลขที ่139841 เลขทีด่นิ 471 แขวงบางแค เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 26.9 ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง

รายการที่ 33 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเศรษฐวีิลล ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ 1,260,000 บาท

รายการที ่33



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 13984๒ เลขที่ดิน 47๒ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ    

กรุงเทพมหานคร เน้ือที่รวมประมาณ 26.9 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ 34 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเศรษฐวีิลล ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ 1,260,000 บาท

รายการที ่34



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 130763 เลขที่ดิน 531 แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ    
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 27 เศษ 3 สวน 10 ตารางวา 

รายการที่ ๓5 : ทาวนเฮาส ๓ ชั้น ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ ๑,๕2๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่35



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 114090 เลขที่ดิน 123 แขวงบางแคเหนือ (หลักสอง) เขตภาษีเจริญ   

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ประมาณ 99 เศษ 8 สวน 10 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

รายการที่ ๓6 : บานเดี่ยวเลขที่ 94/1077 ซ.22/1 หมูบานเพชรเกษม 

3 ยานเดอะมอลลบางแค

ราคาเริ่มตนที่ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที ่36
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