
รายการประกาศขายทรัพยส์นิรอการขาย (NPA) โดยการประมลูผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ผูส้นใจสามารถเขา้ร่วมการประมลู ดว้ยการลงทะเบยีนและยืน่ซองประมลู พรอ้มเอกสารประกอบการประมลู วนัที ่26 เม.ย. 65 ถงึวนัที ่17 พ.ค. 65 เทา่นัน้

เปิดซองประมลูวนัที ่23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ส านักงานใหญข่อง บสอ.

* เงือ่นไขเป็นไปต ามที ่บสอ. ก าหนด *

หมายเหต ุ: กรณีทีเ่สนอซือ้สงูกวา่ราคาประกาศขาย ใหค้ านวณเงนิวางหลักประกนัจาก 10 % ของราคาเสนอซือ้ ***

ล ำดบั รหสัทรพัย์ ประเภททรพัย์ เนือ้ที/่พืน้ที่ ท ีต่ ัง้ตำมโฉนด รำคำประกำศขำย เงนิวำงหลกัประกนั 10%

1 64IAM-A-0160 บา้นเดีย่ว 0-1-71.3 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง โครงการทุง่บอ่แป้น 1,331,000 133,100                                   

2 64IAM-B-0161 ทาวนเ์ฮา้ส์ 0-0-29.0 ต.ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร 4,300,000 430,000                                   

3 64IAM-C-0162 อาคารพาณชิย์ 0-0-19.9 ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 4,233,000 423,300                                   

4 64IAM-A-0163 บา้นเดีย่ว 0-0-58 ต.ตากแดด อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 2,600,000 260,000                                   

5 64IAM-A-0164 บา้นเดีย่ว 0–1–80.0 ต.บงึบอน อ.หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี 2,319,000 231,900                                   

6 64IAM-D-0165 หอ้งชดุ 26.89 ตร.ม. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โครงการ กฤษฎา พรเีมยีร ์เพลส 511,000 51,100                                     

7 64IAM-D-0166 หอ้งชดุ 26.89 ตร.ม. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โครงการ กฤษฎา พรเีมยีร ์เพลส 511,000 51,100                                     

8 64IAM-D-0167 หอ้งชดุ 26.89 ตร.ม. ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โครงการ กฤษฎา พรเีมยีร ์เพลส 511,000 51,100                                     

9 64IAM-C-0168 อาคารพาณชิย์ 0-0-24.0 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโครงการเป่ียมรัก พลาซา่ 4,000,000 400,000                                   

10 64IAM-A-0169 บา้นเดีย่ว 0-0-64.0 ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์โครงการ ทรัพยธ์าน ี1 1,340,000 134,000                                   

11 64IAM-A-0170 บา้นเดีย่ว 0-0-50.0 ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์โครงการ ทรัพยธ์าน ี1 1,200,000 120,000                                   

12 64IAM-B-0171 ทาวนเ์ฮา้ส์ 0-0-21 ต.เจดยีห์กั อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี 1,300,000 130,000                                   

13 64IAM-A-0172 บา้นเดีย่ว 0-0-56.9 ต.ออเงนิ อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ บณุฑรกิ วชัรพล-สขุาภบิาล 5 3,300,000 330,000                                   

14 64IAM-A-0154 บา้นเดีย่ว 0-0-79 ต.คลองสองตน้นุ่น อ.ลาดกระบงั จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ วกิกีซิอร์ 5,590,000                    559,000                                   

15 64IAM-J-0155 อาคารโกดงัโรงงาน 3-2-26.5 ต.แกลง อ.เมอืง จ.ระยอง 17,900,000                  1,790,000                                

16 64IAM-C-0156 อาคารพาณชิย์ 0-0-16 ต.หนองคา้งพล ูอ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ เกษมทอง 1,790,000                    179,000                                   

17 64IAM-C-0157 อาคารพาณชิย์ 0-0-40.4 ต.กระทุม่ราย อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 5,090,000                    509,000                                   

18 64IAM-C-0158 อาคารพาณชิย์ 0-0-22.8 ต.คลองถนน อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 2,590,000                    259,000                                   

19 64IAM-B-0159 ทาวนเ์ฮา้ส์ 0-0-21.8 ต.ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ ภริมยส์ขุ 4,190,000                    419,000                                   

20 61IAM-A-0060 บา้นเดีย่ว 0-1-05 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ีโครงการ แฮปป้ีโฮมวลิเลจ 1,600,000                    160,000                                   

21 61IAM-A-0089 บา้นเดีย่ว 0-1-0 ต.ทับใต ้อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์โครงการ ปานรดา ปารค์ ฮลิล์ 2,400,000                    240,000                                   

22 62IAM-A-0127 บา้นเดีย่ว 0-0-66.4 ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ ธัญรดา 6,300,000                    630,000                                   

23 61IAM-B-0106 ทาวนเ์ฮา้ส์ 0-0-21.7 ต.ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ ภริมยส์ขุ 4,190,000                    419,000                                   

24 61IAM-B-0109 ทาวนเ์ฮา้ส์ 0-0-21.7 ต.ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว จ.กรุงเทพมหานคร โครงการ ภริมยส์ขุ 4,190,000                    419,000                                   

25 63IAM-A-0145 บา้นเดีย่ว 1-0-0 ต.ตน้โพธิ ์อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุ ีโครงการ ประวณีน ์ 7,300,000                    730,000                                   

90,586,000 9,058,600                                รวม

กรณีน าสง่ซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตอ้งน าสง่ไปรษณียป์ระเภทไปรษณียด์ว่นพเิศษ (EMS) ภายในวนัที ่17 พ.ค. 65 เวลา 16.30 น. เทา่นัน้



















23 พฤษภาคม 2565

10.00 น. ที่ทําการ บสอ.
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