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	 เราสามารถเลือกวิธีการลงทุนเพื่ออนาคตได้หลากหลายวิธี
และการซ้ือท่ีดินเก็บไว้ก็เป็นอีกหน่ึงวิธีในการเพ่ิมมูลค่าในอนาคตท่ีน่าสนใจ
กลยุทธ์การลงทุนที่ดินแบ่งออกเป็นหลักๆ	2	แบบคือ	ซื้อและถือเก็บไว้
(Buy	and	Hold)	และ	แบ่งเพื่อทำากำาไร	(Divide	and	Profit)	ซึ่งควรเลือกใช้
ตามสถานการณ์กันไป

	 กลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้	นั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	คือการ
ซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อรอราคาตลาดขึ้น	และระหว่างรอก็อาจใช้หารายได้	เช่น
ปล่อยเช่าให้ขายของหรือประกอบธุรกิจไปด้วย	ซึ่งก็สามารถนำารายได้
ส่วนน้ีมาเสียภาษีท่ีดินระหว่างท่ีรอขาย	กลยุทธ์ซ้ือและถือเก็บไว้เหมาะกับผู้
ท่ีมีเงินทุนเป็นเงินเย็น	และมีความพร้อมในการลงทุนระยะยาว	ซ่ึงเน่ืองจาก
การขยายตัวของเมืองทำาให้ที่ดินมีการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น	ส่งผลให้ราคา
สูงขึ้นตาม	ซึ่งกลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้นั้นควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
	 1.	ซื้อที่ดินให้ ได้ ในราคาเท่ากับราคาประเมินหรือต่ำากว่าราคา
ประเมิน
	 2.	ถือที่ดินไว้อย่างน้อยห้าปี
	 3.	เลือกซื้อเฉพาะที่ดินที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการพัฒนา
หรือขยับขยายเมือง

กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำ�กำ�ไร	คือการซื้อที่ดินแปลงใหญ่และแบ่งขายเป็นแปลง
ย่อยๆ	เพื่อทำากำาไร	เพราะการซื้อที่ดินแปลงใหญ่มักจะได้ราคาถูกกว่า
แปลงเล็กหลายๆแปลง	เพราะลูกค้าส่วนมากจะมีกำาลังซื้อที่ดินแปลงเล็ก
มากกว่าซื้อแปลงใหญ่ไปเลย	กลยุทธ์ดังกล่าวเหมาะสำาหรับนักลงทุนที่ไม่
สามารถลงทุนในระยะยาวและจำาเป็นต้องหมุนเวียนเงินทุน	เช่น	เจ้าของ
โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ	เป็นต้น	เพราะกลยุทธ์น้ีต้องอาศัย	เงินทุนจำานวน
มาก	และประสบการณ์ในการพัฒนาท่ีดินอย่างมืออาชีพ	ทำาให้ค่อนข้างยาก
สำาหรับคนทั่วไปที่จะสามารถปฏิบัติได้	ส่วนแนวทางปฎิบัติสำาหรับการซื้อ
ที่ดินมาแบ่งเพื่อทำากำาไรสามารถทำาได้โดยการซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่,

แบ่งท่ีดินออกเป็นแปลงย่อย,	ขายแปลงย่อยออกไปคร่ึงหน่ึง
และถือส่วนท่ีเหลือไว้รอขายทำากำาไรในอนาคต
	 ท่ีดินในย่านโซนธุรกิจในกลางเมือง	เช่น	สุขุมวิท
มีราคาสูงข้ึนทุกปี	เช่นจากในสถิติปี	2556	ระบุว่าท่ีดินโซน
สุขุมวิทปรับราคาขึ้นสูงถึงร้อยละ	488	หรือเกือบห้าเท่า
ทำาเลใจกลางเมืองเหล่านี้ถือเป็นทำาเลทอง	เพราะมีความ
ต้องการสูงในแง่การทำาธุรกิจการค้า	ซ่ึงน่าซ้ือไว้ลงทุน	หาก
มีทุนพอ	แต่สำาหรับกรณีบุคคลธรรมดาท่ัวไป	การไปซ้ือท่ี
ทำาเลทองใจกลางเมืองคงเป็นเรื่องยาก	การหันไปดูที่ดิน
แถบชานเมืองที่ราคายังไม่สูงนักอาจจะเป็นทางเลือกที่ดู
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่า

คำ�ถ�มที่สำ�คัญ แล้วควรจะซื้อที่ดินแปลงไหนดี?
การซ้ือท่ีดินสักแปลงควรต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างท่ีกล่าวกันเสมอว่า	‘การลงทุนมีความเส่ียง	ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน’	การไม่ศึกษา
ไม่ต่างอะไรกับการพนัน	และการซ้ือท่ีดินน้ันหมายถึงการ
ต้องนำาเงินก้อนจำานวนมากไปลงทุน	ซึ่งไม่ควรเสี่ยงโชค
ส่ิงท่ีควรนำามาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนซ้ือท่ีดิน	อาทิ
รูปทรงของท่ีดินควรเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า,	แปลงท่ีดินไม่
เล็กเกินไป,	ควรมีการคมนาคมท่ีดี	ถนนเข้าถึงได้,	พ้ืนท่ีควร
สูงกว่าระดับถนน,	ลักษณะดินควรใช้ทำาประโยชน์เพาะปลูก
ได้	และไม่ติดข้อจำากัดทางกฎหมาย,	มีระบบระบายน้ำาท่ีดี,
มีแหล่งน้ำาธรรมชาติอยู่ใกล	้ๆ,	ทิวทัศน์บริเวณใกล้เคียง
สวยงาม,	ไม่อยู่ติดศาสนสถาน,	ไม่มีมลภาวะทางกลิ่น,
อยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค	เช่น	น้ำาประปา	และไฟฟ้า,	ใกล้
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ,	ไม่ควรอยู่ใกล้โรงงาน	และคลัง
สินค้า,	มีเอกสารสิทธิ	เช่น	โฉนดท่ีดิน	ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่มีภาระผูกพันใด	เช่น	สิทธิการเช่า	สิทธิอยู่อาศัย	
เป็นต้น,	อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง,	อยู่ห่างเส้นทางสนามบิน
เพื่อลดมลภาวะทางเสียง,	อย่าเลือกที่ดินในทำาเลทอง
ใจกลางเมืองท่ีราคาสูงมากอยู่แล้ว,	ไม่เป็นท่ีดินโดดเด่ียว
ควรมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัย,	เพ่ือนบ้านบริเวณโดยรอบควรเป็นเพ่ือนบ้าน
ที่ดี	จะได้ ไม่มีปัญหาในอนาคต,	ตรวจสอบค่าเช่าที่ดินใน
บริเวณดังกล่าว	ที่ดินที่มีค่าเช่าสูงมักมีแนวโน้มว่ามูลค่า
จะสูงขึ้นทุกปี
ขอบคุณแหล่งที่มา	:	https://www.moneyguru.co.th/financial-tips/articles/
ซื้อ-ที่ดิน-อย่างไร/

อยากมีที่ดินเก็บไว้เพื่ออนาคต
ควรทำาอย่างไร      —
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	 เราสามารถเลือกวิธีการลงทุนเพื่ออนาคตได้หลากหลายวิธี
และการซ้ือท่ีดินเก็บไว้ก็เป็นอีกหน่ึงวิธีในการเพ่ิมมูลค่าในอนาคตท่ีน่าสนใจ
กลยุทธ์การลงทุนที่ดินแบ่งออกเป็นหลักๆ	2	แบบคือ	ซื้อและถือเก็บไว้
(Buy	and	Hold)	และ	แบ่งเพื่อทำากำาไร	(Divide	and	Profit)	ซึ่งควรเลือกใช้
ตามสถานการณ์กันไป

	 กลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้	นั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	คือการ
ซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อรอราคาตลาดขึ้น	และระหว่างรอก็อาจใช้หารายได้	เช่น
ปล่อยเช่าให้ขายของหรือประกอบธุรกิจไปด้วย	ซึ่งก็สามารถนำารายได้
ส่วนน้ีมาเสียภาษีท่ีดินระหว่างท่ีรอขาย	กลยุทธ์ซ้ือและถือเก็บไว้เหมาะกับผู้
ท่ีมีเงินทุนเป็นเงินเย็น	และมีความพร้อมในการลงทุนระยะยาว	ซ่ึงเน่ืองจาก
การขยายตัวของเมืองทำาให้ที่ดินมีการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น	ส่งผลให้ราคา
สูงขึ้นตาม	ซึ่งกลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้นั้นควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
	 1.	ซื้อที่ดินให้ ได้ ในราคาเท่ากับราคาประเมินหรือต่ำากว่าราคา
ประเมิน
	 2.	ถือที่ดินไว้อย่างน้อยห้าปี
	 3.	เลือกซื้อเฉพาะที่ดินที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการพัฒนา
หรือขยับขยายเมือง

กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำ�กำ�ไร	คือการซื้อที่ดินแปลงใหญ่และแบ่งขายเป็นแปลง
ย่อยๆ	เพื่อทำากำาไร	เพราะการซื้อที่ดินแปลงใหญ่มักจะได้ราคาถูกกว่า
แปลงเล็กหลายๆแปลง	เพราะลูกค้าส่วนมากจะมีกำาลังซื้อที่ดินแปลงเล็ก
มากกว่าซื้อแปลงใหญ่ไปเลย	กลยุทธ์ดังกล่าวเหมาะสำาหรับนักลงทุนที่ไม่
สามารถลงทุนในระยะยาวและจำาเป็นต้องหมุนเวียนเงินทุน	เช่น	เจ้าของ
โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ	เป็นต้น	เพราะกลยุทธ์น้ีต้องอาศัย	เงินทุนจำานวน
มาก	และประสบการณ์ในการพัฒนาท่ีดินอย่างมืออาชีพ	ทำาให้ค่อนข้างยาก
สำาหรับคนทั่วไปที่จะสามารถปฏิบัติได้	ส่วนแนวทางปฎิบัติสำาหรับการซื้อ
ที่ดินมาแบ่งเพื่อทำากำาไรสามารถทำาได้โดยการซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่,

แบ่งท่ีดินออกเป็นแปลงย่อย,	ขายแปลงย่อยออกไปคร่ึงหน่ึง
และถือส่วนท่ีเหลือไว้รอขายทำากำาไรในอนาคต
	 ท่ีดินในย่านโซนธุรกิจในกลางเมือง	เช่น	สุขุมวิท
มีราคาสูงข้ึนทุกปี	เช่นจากในสถิติปี	2556	ระบุว่าท่ีดินโซน
สุขุมวิทปรับราคาขึ้นสูงถึงร้อยละ	488	หรือเกือบห้าเท่า
ทำาเลใจกลางเมืองเหล่านี้ถือเป็นทำาเลทอง	เพราะมีความ
ต้องการสูงในแง่การทำาธุรกิจการค้า	ซ่ึงน่าซ้ือไว้ลงทุน	หาก
มีทุนพอ	แต่สำาหรับกรณีบุคคลธรรมดาท่ัวไป	การไปซ้ือท่ี
ทำาเลทองใจกลางเมืองคงเป็นเรื่องยาก	การหันไปดูที่ดิน
แถบชานเมืองที่ราคายังไม่สูงนักอาจจะเป็นทางเลือกที่ดู
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่า

คำ�ถ�มที่สำ�คัญ แล้วควรจะซื้อที่ดินแปลงไหนดี?
การซ้ือท่ีดินสักแปลงควรต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างท่ีกล่าวกันเสมอว่า	‘การลงทุนมีความเส่ียง	ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน’	การไม่ศึกษา
ไม่ต่างอะไรกับการพนัน	และการซ้ือท่ีดินน้ันหมายถึงการ
ต้องนำาเงินก้อนจำานวนมากไปลงทุน	ซึ่งไม่ควรเสี่ยงโชค
ส่ิงท่ีควรนำามาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนซ้ือท่ีดิน	อาทิ
รูปทรงของท่ีดินควรเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า,	แปลงท่ีดินไม่
เล็กเกินไป,	ควรมีการคมนาคมท่ีดี	ถนนเข้าถึงได้,	พ้ืนท่ีควร
สูงกว่าระดับถนน,	ลักษณะดินควรใช้ทำาประโยชน์เพาะปลูก
ได้	และไม่ติดข้อจำากัดทางกฎหมาย,	มีระบบระบายน้ำาท่ีดี,
มีแหล่งน้ำาธรรมชาติอยู่ใกล	้ๆ,	ทิวทัศน์บริเวณใกล้เคียง
สวยงาม,	ไม่อยู่ติดศาสนสถาน,	ไม่มีมลภาวะทางกลิ่น,
อยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค	เช่น	น้ำาประปา	และไฟฟ้า,	ใกล้
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ,	ไม่ควรอยู่ใกล้โรงงาน	และคลัง
สินค้า,	มีเอกสารสิทธิ	เช่น	โฉนดท่ีดิน	ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่มีภาระผูกพันใด	เช่น	สิทธิการเช่า	สิทธิอยู่อาศัย	
เป็นต้น,	อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง,	อยู่ห่างเส้นทางสนามบิน
เพื่อลดมลภาวะทางเสียง,	อย่าเลือกที่ดินในทำาเลทอง
ใจกลางเมืองท่ีราคาสูงมากอยู่แล้ว,	ไม่เป็นท่ีดินโดดเด่ียว
ควรมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัย,	เพ่ือนบ้านบริเวณโดยรอบควรเป็นเพ่ือนบ้าน
ที่ดี	จะได้ ไม่มีปัญหาในอนาคต,	ตรวจสอบค่าเช่าที่ดินใน
บริเวณดังกล่าว	ที่ดินที่มีค่าเช่าสูงมักมีแนวโน้มว่ามูลค่า
จะสูงขึ้นทุกปี
ขอบคุณแหล่งที่มา	:	https://www.moneyguru.co.th/financial-tips/articles/
ซื้อ-ที่ดิน-อย่างไร/

อยากมีที่ดินเก็บไว้เพื่ออนาคต
ควรทำาอย่างไร      —

บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด ( มห�ชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.
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เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/12 หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม 69 
ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว.
รหัส 9-BKK-SH-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 554/70 หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ
ซอย 1 ถนนเลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ
เน้ือท่ี 50.70 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 84/391 หมู่บ้านปญัฐิญา
ซอย 35 ซอยสุวินทวงศ์ 11
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,850,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81
หมู่บ้านสิมิลัน รีฟ
ถนนพัฒนาชนบท 4
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,390,000  บาท

ลาดกระบัง

บางขุนเทียน

เน้ือท่ี 80.10 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 450/54
หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระรามสอง-3 
ซอยพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
11,220,000 บาทบางขุนเทียน

ราคาพิเศษ
7,200,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 78.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0211
ท่ีอยู่ เลขท่ี 468/162
หมู่บ้านบุราสิริ-ท่าข้าม พระราม 2
ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  8,800,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,700,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/12 หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม 69 
ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว.
รหัส 9-BKK-SH-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 554/70 หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ
ซอย 1 ถนนเลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ
เน้ือท่ี 50.70 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 84/391 หมู่บ้านปญัฐิญา
ซอย 35 ซอยสุวินทวงศ์ 11
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,850,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81
หมู่บ้านสิมิลัน รีฟ
ถนนพัฒนาชนบท 4
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,390,000  บาท

ลาดกระบัง

บางขุนเทียน

เน้ือท่ี 80.10 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 450/54
หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระรามสอง-3 
ซอยพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
11,220,000 บาทบางขุนเทียน

ราคาพิเศษ
7,200,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 78.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0211
ท่ีอยู่ เลขท่ี 468/162
หมู่บ้านบุราสิริ-ท่าข้าม พระราม 2
ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  8,800,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,700,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 64.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0203
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/258 หมู่บ้านเศรษฐสิริ 
ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ซอย 25
ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
  
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีปากเกร็ด

เน้ือท่ี 151.20 ตร.ว.
รหัส 11-PTH-SH-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 51/799
หมู่บ้านชมฟา้ ซอย 7/3
ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี

ธัญบุรี

เน้ือท่ี 84.10 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0134
ท่ีอยู่ เลขท่ี 58/16
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 3 ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 76.00 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 461/74
หมู่บ้านวรารมย์ เฟส 2
ซอย 6 ถนนประชาอุทิศ
ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  6,380,000  บาท

  

เมืองปทุมธานี

พระสมุทรเจดีย์

เน้ือท่ี 79.90 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0164

ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/126 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 
ถนนนครอินทร์ ตําบลบางขุนกอง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี
  

บางกรวย

ราคาต้ังขาย 7,865,000 บาท

บางกรวย
เน้ือท่ี 89.00 ตร.ว.

รหัส DD-NON-SH-0130
ท่ีอยู่ เลขท่ี 222/1 หมู่บ้านเดอะซิต้ี พระราม 5-ราชพฤกษ์

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

  

ราคาต้ังขาย
6,380,000 บาท

ราคาต้ังขาย 12,815,000 บาท
ราคาพิเศษ
5,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



ิ

เน้ือท่ี 81.10 ตร.ว.
รหัส 9-BKK-SH-0113 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/473 หมู่บ้านมัณฑนา 
ซอย 4/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 

แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Detached House บ�านเดี่ยว
ร   นนทบุร�คนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 67.20 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0208

ท่ีอยู่ เลขท่ี 12/60 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ซอย 8
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 73.00 ตร.ว. 
หัส DE-BKK-SH-0250
ท่ีอยู่ เลขท่ี 622/20 
หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ พระราม 2
ซอย 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
6,930,000 บาท

เน้ือท่ี 48.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0165

ท่ีอยู่ เลขท่ี 69/71 หมู่บ้านจิตรนารา
ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทวีวัฒนา

ราคาต้ังขาย 4,125,000 บาท

เน้ือท่ี 119.30 ตร.ว. รหัส I-BKK-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 5/197-198 หมู่บ้านวรารมย์ 

ซอย 3/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,600,000  บาท

บางขุนเทียน
เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-SH-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/223 หมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81
ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,400,000  บาท

บางขุนเทียน

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 66.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-SH-0421

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/56 หมู่บ้านแสนรัก
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย  5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 63.10 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0162

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/44 หมู่บ้านสวนผ้ึง
ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี
เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว. รหัส 1-BKK-SH-0123

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/30 หมู่บ้านเกษกมล
ซอยพระยาสุเรนทร์ 22 แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,730,000  บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-SH-0172

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/296 หมู่บ้านปาริชาต-สุวินทวงศ์
ซอย 4/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,445,000 บาท

หนองแขม เน้ือท่ี 71.50 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 499/176 
หมู่บ้านเซนโทร อ่อนนุช-วงแหวน
ซอย 10 ซอยลาดกระบัง 1ก/16 
ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,700,000 บาท

บางขุนเทียน

ลาดกระบัง

หนองแขม / บางข�นเทียน / ทว�วัฒนา / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / คลองสามวา / หนองจอก / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

ทวีวัฒนา

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 5,290,000 บาท

ราคาต้ังขาย 6,710,000 บาท ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท
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เน้ือท่ี 81.10 ตร.ว.
รหัส 9-BKK-SH-0113 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/473 หมู่บ้านมัณฑนา 
ซอย 4/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 

แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Detached House บ�านเดี่ยว
ร   นนทบุร�คนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 67.20 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0208

ท่ีอยู่ เลขท่ี 12/60 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ซอย 8
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 73.00 ตร.ว. 
หัส DE-BKK-SH-0250
ท่ีอยู่ เลขท่ี 622/20 
หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ พระราม 2
ซอย 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
6,930,000 บาท

เน้ือท่ี 48.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0165

ท่ีอยู่ เลขท่ี 69/71 หมู่บ้านจิตรนารา
ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทวีวัฒนา

ราคาต้ังขาย 4,125,000 บาท

เน้ือท่ี 119.30 ตร.ว. รหัส I-BKK-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 5/197-198 หมู่บ้านวรารมย์ 

ซอย 3/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,600,000  บาท

บางขุนเทียน
เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-SH-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/223 หมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81
ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,400,000  บาท

บางขุนเทียน

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 66.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-SH-0421

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/56 หมู่บ้านแสนรัก
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย  5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 63.10 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0162

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/44 หมู่บ้านสวนผ้ึง
ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี
เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว. รหัส 1-BKK-SH-0123

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/30 หมู่บ้านเกษกมล
ซอยพระยาสุเรนทร์ 22 แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,730,000  บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-SH-0172

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/296 หมู่บ้านปาริชาต-สุวินทวงศ์
ซอย 4/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,445,000 บาท

หนองแขม เน้ือท่ี 71.50 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 499/176 
หมู่บ้านเซนโทร อ่อนนุช-วงแหวน
ซอย 10 ซอยลาดกระบัง 1ก/16 
ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,700,000 บาท

บางขุนเทียน

ลาดกระบัง

หนองแขม / บางข�นเทียน / ทว�วัฒนา / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / คลองสามวา / หนองจอก / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

ทวีวัฒนา

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 5,290,000 บาท

ราคาต้ังขาย 6,710,000 บาท ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70009

เน้ือท่ี 97.80 ตร.ว. 
รหัส 1-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/34
หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ พาร์คซิต้ี
ซอยสุวินทวงศ์ 38 แขวงลําผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  3,850,000  บาท

เน้ือท่ี 80.90 ตร.ว. รหัส DE-NON-SH-0120
ท่ีอยู่ เลขท่ี 205/83 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  5,720,000  บาท
ราคาพิเศษ 4,990,000 บาท

เน้ือท่ี 67.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0192
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/6 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
รัตนาธิเบศร์-วงแหวน ซอย 1/2 
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน 
อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 35.20 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 131 หมู่บ้านอรุณวรรณ 4
ซอยเลียบคลองสอง 28 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง
เน้ือท่ี 95.00 ตร.ว.

รหัส 29-NON-SH-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 69/1 หมู่บ้านสิทธารมย์

ปากเกร็ด รีสอร์ท ถนนสุขาประชาสรรค์ 2
ซอย 36 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 3,300,000 บาท ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 70.60 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0219

ท่ีอยู่ เลขท่ี 222/128 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ 2
ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

สวนหลวง

เน้ือท่ี 57.40 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/70 หมู่บ้านศิลปการพาร์ค 3 ซอย 13
ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

สวนหลวง
เน้ือท่ี 60.30 ตร.ว. รหัส DE-NON-SH-0116

ท่ีอยู่ เลขท่ี 204/369 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 2/15
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  4,510,000  บาท

สวนหลวง
เน้ือท่ี 75.60 ตร.ว. รหัส H-NON-SH-0190
ท่ีอยู่ เลขท่ี 31/10 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 5 

ซอย 2 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ 
ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  4,180,000  บาท

สวนหลวง
เน้ือท่ี 54.30 ตร.ว.

รหัส DD-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/405

หมู่บ้านชลลดา-วัดลาดปลาดุก ซอย 3
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

สวนหลวง

บางบัวทอง

หนองจอก

คลองสามวา
เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว. รหัส 22-NON-SH-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/996 หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค

พระราม 5-บางใหญ่ ซอยวัดส้มเกล้ียง
ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  4,730,000  บาท

สวนหลวงบางใหญ่ บางบัวทอง

บางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง

บางใหญ่

หนองแขม / บางข�นเทียน / ทว�วัฒนา / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / คลองสามวา / หนองจอก / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

บางบัวทอง

ปากเกร็ด

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย 3,905,000 บาท

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ราคาต้ังขาย 3,465,000 บาท ราคาพิเศษ 3,750,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,450,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,600,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
3,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



Detached House บ�านเดี่ยว
รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน บางกรวย / ลาดหลุมแก�ว / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางเสาธง / บางพลี / เมืองสมุทรสาคร
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เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 91.30 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0150

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/301 หมู่บ้านลัดดารมย์ ปิ่ นเกล้า
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 9,350,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-SH-0185

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/96 หมู่บ้านณัฐนันท์ ซอย 8
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง

อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 54.00 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 145/14 หมู่บ้านมณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพ พาร์ค 
ซอย 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทล.346)

ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 51.30 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-SH-0127

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13 หมู่บ้านทรัพย์หม่ืนแสน
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,630,000 บาท

เน้ือท่ี 72.60 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 711/207 หมู่บ้านมัณฑนา รังสิต คลอง 2
ซอย 40 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 5,720,000 บาท

เน้ือท่ี 101.00 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 78 หมู่บ้านสีวลี 1 
ซอยรังสิต-นครนายก 50 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 6,050,000 บาท

เน้ือท่ี 53.10 ตร.ว.
รหัส 26-PTH-SH-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/749 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บุศรินทร์ รังสิต
คลอง 2 ซอย 7/2 ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,410,000 บาท

เน้ือท่ี 57.00 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-SH-0255

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/98 หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

บางกรวย

บางกรวย

เมืองปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 57.80 ตร.ว. รหัส DC-PTH-SH-0103
ท่ีอยู่ เลขท่ี 92/289 หมู่บ้านชัยพฤกษ์รังสิต
คลอง 4 ถนนรังสิตประยูรศักด์ิ ตําบลบึงย่ีโถ

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  4,730,000  บาท

ธัญบุรี

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



Detached House บ�านเดี่ยว
รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน บางกรวย / ลาดหลุมแก�ว / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางเสาธง / บางพลี / เมืองสมุทรสาคร

ิ ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 91.30 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0150

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/301 หมู่บ้านลัดดารมย์ ปิ่ นเกล้า
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 9,350,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-SH-0185

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/96 หมู่บ้านณัฐนันท์ ซอย 8
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง

อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 54.00 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 145/14 หมู่บ้านมณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพ พาร์ค 
ซอย 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทล.346)

ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 51.30 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-SH-0127

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13 หมู่บ้านทรัพย์หม่ืนแสน
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,630,000 บาท

เน้ือท่ี 72.60 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 711/207 หมู่บ้านมัณฑนา รังสิต คลอง 2
ซอย 40 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 5,720,000 บาท

เน้ือท่ี 101.00 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 78 หมู่บ้านสีวลี 1 
ซอยรังสิต-นครนายก 50 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 6,050,000 บาท

เน้ือท่ี 53.10 ตร.ว.
รหัส 26-PTH-SH-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/749 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บุศรินทร์ รังสิต
คลอง 2 ซอย 7/2 ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,410,000 บาท

เน้ือท่ี 57.00 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-SH-0255

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/98 หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

บางกรวย

บางกรวย

เมืองปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 57.80 ตร.ว. รหัส DC-PTH-SH-0103
ท่ีอยู่ เลขท่ี 92/289 หมู่บ้านชัยพฤกษ์รังสิต
คลอง 4 ถนนรังสิตประยูรศักด์ิ ตําบลบึงย่ีโถ

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  4,730,000  บาท

ธัญบุรี

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

บางกรวย / ลาดหลุมแก�ว / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางเสาธง / บางพลี / เมืองสมุทรสาคร

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70011

ราคาต้ังขาย 7,150,000 บาท

เน้ือท่ี 111.90 ตร.ว. รหัส 1-SPK-SH-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 250/400

หมู่บ้านกฤษดาซิต้ีเลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 46 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางปลา

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

เน้ือท่ี 64.70 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0120
ท่ีอยู่ เลขท่ี 123/1116
หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์
ซอยบางปลา 2 ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  5,610,000  บาท

เน้ือท่ี 59.80 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0189

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/144 หมู่บ้านบ้านฟา้กรีนพาร์ค
ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 3,630,000 บาท

เน้ือท่ี 57.80 ตร.ว. รหัส DE-SPK-SH-0128
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/1160

หมู่บ้านชลลดา สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  4,180,000  บาท
  

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท

เน้ือท่ี 74.20 ตร.ว. รหัส DE-SPK-SH-0120
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/77 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส

สุขุมวิท 77 ถนนลาดกระบัง ตําบลคลองราชาเทวะ
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  6,930,000  บาท

สวนหลวง

เน้ือท่ี 78.70 ตร.ว. รหัส DC-SPK-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/84 หมู่บ้านสีวลี-สุวรรณภูมิ

ซอย 1/5 ถนนบางพลี-ลาดกระบัง
ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  6,050,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 5,000,000 บาท

เน้ือท่ี 61.90 ตร.ว. รหัส DC-SPK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 123/1015 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์

ซอยธนสิทธ์ิ (บางปลา 2) หมู่ท่ี 3 
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  3,520,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 2,900,000 บาท

เน้ือท่ี 80.20 ตร.ว.
รหัส DD-SSK-SH-0102

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/160 หมู่บ้านศิริทรัพย์ 2
ถนนส่ีวาพาสวัสด์ิ-พันธุวงษ์ ตําบลบ้านเกาะ

อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 5,390,000 บาท

บางพลี

เน้ือท่ี 102.80 ตร.ว.
รหัส DA-PTH-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 34/42 
หมู่บ้านวรางกูล คลอง 3
ถนนชลมารคพิจารณ์
ตําบลบึงลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  6,160,000  บาท

ลําลูกกา

ลําลูกกา บางเสาธง บางพลี

บางพลี บางพลี เมืองสมุทรสาคร
เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว. รหัส DA-SSK-SH-0101

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/71 หมู่บ้านเดอะแกรนด์ พระราม 2
ถนนพระราม 2 ตําบลพันท้ายนรสิงห์
อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย  7,150,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 5,500,000 บาท

เมืองสมุทรสาคร

บางพลี

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 51.00 ตร.ว. รหัส H-SPK-SH-0144
ท่ีอยู่ เลขท่ี 109/460 หมู่บ้านบุศรินทร์ เทพารักษ์

ซอย4/2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  3,740,000  บาท

สวนหลวงบางพลี

ราคาพิเศษ 3,000,000 บาท ราคาพิเศษ 5,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
4,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
4,990,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 17.10 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/170 หมู่บ้านซิกเนเจอร์
เพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 32.70 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-TH-0117
ท่ีอยู่ เลขท่ี 21/136
ซอยนาคนิวาส 26
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,620,000  บาท

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/243 หมู่บ้านคอนเนค
ดอนเมือง-วิภาวดี ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 23.60 ตร.ว.
รหัส 26-BKK-TH-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/159 หมู่บ้านแมกไม้ วัชรพล
 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-TH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/47 หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส 
ซอย 30 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 27.20 ตร.ว. รหัส DA-BKK-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/79 หมู่บ้านเดอะ บัลโคน่ี โฮม 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

ประเวศ

เน้ือท่ี 17.40 ตร.ว.
รหัส DK-BKK-TH-0109

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี 27.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-TH-0182
ท่ีอยู่ เลขท่ี 399/28

หมู่บ้านราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส H-NON-TH-1028

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/1037 หมู่บ้านปยิวรารมย์ 1
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง
เน้ือท่ี 23.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0815

ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/106 หมู่บ้านรัตนาธานี
ถนนวัดลาดปลาดุก ตําบลบางรักพัฒนา

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  1,650,000  บาท

บางบัวทอง

หนองแขม

ลาดพร้าว

บางบัวทอง

ลาดกระบัง

เน้ือท่ี 19.70 ตร.ว.
รหัส DI-NON-TH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/56 ซอย 2  
หมู่บ้านเปี่ ยมสุข
รัตนาธิเบศร์-บางพลู 2
ซอยชุมชนจุรินทร์จัดสรร
ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,090,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย 1,430,000 บาท ราคาพิเศษ 1,350,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
3,600,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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ิ ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 17.10 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/170 หมู่บ้านซิกเนเจอร์
เพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 32.70 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-TH-0117
ท่ีอยู่ เลขท่ี 21/136
ซอยนาคนิวาส 26
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,620,000  บาท

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/243 หมู่บ้านคอนเนค
ดอนเมือง-วิภาวดี ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 23.60 ตร.ว.
รหัส 26-BKK-TH-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/159 หมู่บ้านแมกไม้ วัชรพล
 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-TH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/47 หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส 
ซอย 30 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 27.20 ตร.ว. รหัส DA-BKK-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/79 หมู่บ้านเดอะ บัลโคน่ี โฮม 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

ประเวศ

เน้ือท่ี 17.40 ตร.ว.
รหัส DK-BKK-TH-0109

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี 27.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-TH-0182
ท่ีอยู่ เลขท่ี 399/28

หมู่บ้านราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส H-NON-TH-1028

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/1037 หมู่บ้านปยิวรารมย์ 1
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง
เน้ือท่ี 23.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0815

ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/106 หมู่บ้านรัตนาธานี
ถนนวัดลาดปลาดุก ตําบลบางรักพัฒนา

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  1,650,000  บาท

บางบัวทอง

หนองแขม

ลาดพร้าว

บางบัวทอง

ลาดกระบัง

เน้ือท่ี 19.70 ตร.ว.
รหัส DI-NON-TH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/56 ซอย 2  
หมู่บ้านเปี่ ยมสุข
รัตนาธิเบศร์-บางพลู 2
ซอยชุมชนจุรินทร์จัดสรร
ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,090,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย 1,430,000 บาท ราคาพิเศษ 1,350,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
3,600,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

หนองแขม / ลาดพร�าว / ดอนเมือง / บางเขน /     ประเวศ / ลาดกระบัง / บางบัวทอง / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางพลี

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70013

เน้ือท่ี 20.10 ตร.ว.
รหัส DE-NON-TH-0160
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/22 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว เมิร์จ 
ซอย 5 ตําบลบางรักใหญ่ 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0549
ท่ีอยู่ เลขท่ี 69/213
หมู่บ้านธนารมณ์ ซอย 1
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  1,375,000  บาท

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0734

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/151 หมู่บ้านกฤษณา 1 ซอย 5
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางปรอก

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,430,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0384

ท่ีอยู่ เลขท่ี 81/172 หมู่บ้านไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ 
ซอย 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางเด่ือ 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

สวนหลวง
เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-TH-1127
ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/1069 หมู่บ้านพฤกษา บี 
ถนนเลียบคลองสาม ตําบลคลองสาม

อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,375,000 บาท

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว. 
รหัส DT-PTH-TH-0123
ท่ีอยู่ หมู่บ้านบุญญาดา

ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง (คลอง 2 ตก)
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,320,000 บาท

เน้ือท่ี 35.40 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0557

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/114 หมู่บ้านซ่ือตรงรังสิต ซอย 23 
ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,980,000 บาท

เน้ือท่ี 38.00 ตร.ว. รหัส DE-PTH-TH-0103
ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/226 หมู่บ้านวรารักษ์ รังสิต-คลอง 4

ถนนสวายประชาราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  2,200,000  บาท

บางบัวทอง

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0934

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/540 หมู่บ้านสถาพร 
ซอย 20 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,540,000 บาท

เมืองปทุมธานีเมืองปทุมธานี
เน้ือท่ี 22.70 ตร.ว. รหัส DE-NON-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 79/3 หมู่บ้านเจ้าพระยา ราชพฤกษ์
ซอย 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางเลน 

อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  2,750,000  บาท

สวนหลวงบางใหญ่ คลองหลวง

คลองหลวง ธัญบุรี ลําลูกกาธัญบุรี

ลําลูกกา

บางพลี
ราคาต้ังขาย
3,410,000 บาท

เน้ือท่ี 26.10 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-TH-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 288/43
หมู่บ้านทาวน์พลัส สุวรรณภูมิ
ซอยก่ิงแก้ว 37/4
ตําบลคลองราชาเทวะ
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย 1,320,000 บาทราคาพิเศษ 2,300,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 1,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



Commercial Building อาคารพาณิชย�
รคนาหมพทเงุรก รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก บางรัก / บางข�นเทียน /                    หนองแขม / บางเขน / บางกะป� / บึงกุ�ม / มีนบุร� / บางบัวทอง / ลำลูกกา

คลองหลวง / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / บางพลี / ดอนเมือง / กระทุ�มแบน

ิ

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส 18-BKK-CB-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13-14 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  9,680,000  บาท

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 14

เน้ือท่ี 14.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-CB-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/44
หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 
ซอยสายไหม 15 แขวงสายไหม
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,410,000  บาท

 บางเขน

เน้ือท่ี 14.50 ตร.ว.
รหัส  5-BKK-CB-0111, 0112
ท่ีอยู่ เลขท่ี 66/194, 66/195 
หมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์
ซอยร่มเกล้า 18 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,200,000 บาท/ยูนิต

เน้ือท่ี 27.60 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/2 หมู่บ้านเวิร์คเพลส
ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 7,920,000 บาท

เน้ือท่ี 63.30 ตร.ว. รหัส B-BKK-CB-0156
ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/35-36 ซอยเอกชัย 8 แยก 2-2 

ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,380,000  บาท

บางขุนเทียน
เน้ือท่ี 28.00 ตร.ว.

รหัส 26-BKK-CB-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1013/69 โครงการศรีเพชร

ซอยเพชรเกษม 106 แยก 11 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 2,970,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102/63 ซอยเสรีไทย 81/1
แขวงคันนายาว เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  2,420,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 1,800,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-CB-0112,0130
ท่ีอยู่ เลขท่ี 34/16, 34/15 หมู่บ้านเวียงเทพ

ซอยประชาอุทิศ 13 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  4,070,000  บาท/ยูนิต

ดอนเมือง

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส K-BKK-CB-0006

ท่ีอยู่ เลขท่ี 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี
เน้ือท่ี 18.20 ตร.ว.

รหัส DD-BKK-CB-0123
ท่ีอยู่ เลขท่ี 202/7 ซอยประเสริฐมนูกิจ 40 
(ทางเข้าโครงการมหาทรัพย์คอนโดทาวน์) 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

ราคาต้ังขาย 5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-CB-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 345/52  

ซอยพหลโยธิน 62 ช่ืนสิทธ์ิ(39) ซอย 1 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

มีนบุรี

บางรัก

ราคาพิเศษ 7,900,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,245,000 บาท

ราคาพิเศษ
2,835,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท/ยูนิต
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
1,575,000 บาท/ยูนิต
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



Commercial Building อาคารพาณิชย�
รคนาหมพทเงุรก รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก บางรัก / บางข�นเทียน /                    หนองแขม / บางเขน / บางกะป� / บึงกุ�ม / มีนบุร� / บางบัวทอง / ลำลูกกา

คลองหลวง / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / บางพลี / ดอนเมือง / กระทุ�มแบน

ิ

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส 18-BKK-CB-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13-14 ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  9,680,000  บาท

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 14

เน้ือท่ี 14.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-CB-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/44
หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 
ซอยสายไหม 15 แขวงสายไหม
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,410,000  บาท

 บางเขน

เน้ือท่ี 14.50 ตร.ว.
รหัส  5-BKK-CB-0111, 0112
ท่ีอยู่ เลขท่ี 66/194, 66/195 
หมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์
ซอยร่มเกล้า 18 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,200,000 บาท/ยูนิต

เน้ือท่ี 27.60 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/2 หมู่บ้านเวิร์คเพลส
ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 7,920,000 บาท

เน้ือท่ี 63.30 ตร.ว. รหัส B-BKK-CB-0156
ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/35-36 ซอยเอกชัย 8 แยก 2-2 

ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,380,000  บาท

บางขุนเทียน
เน้ือท่ี 28.00 ตร.ว.

รหัส 26-BKK-CB-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1013/69 โครงการศรีเพชร

ซอยเพชรเกษม 106 แยก 11 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 2,970,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102/63 ซอยเสรีไทย 81/1
แขวงคันนายาว เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  2,420,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 1,800,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-CB-0112,0130
ท่ีอยู่ เลขท่ี 34/16, 34/15 หมู่บ้านเวียงเทพ

ซอยประชาอุทิศ 13 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  4,070,000  บาท/ยูนิต

ดอนเมือง

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส K-BKK-CB-0006

ท่ีอยู่ เลขท่ี 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี
เน้ือท่ี 18.20 ตร.ว.

รหัส DD-BKK-CB-0123
ท่ีอยู่ เลขท่ี 202/7 ซอยประเสริฐมนูกิจ 40 
(ทางเข้าโครงการมหาทรัพย์คอนโดทาวน์) 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

ราคาต้ังขาย 5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-CB-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 345/52  

ซอยพหลโยธิน 62 ช่ืนสิทธ์ิ(39) ซอย 1 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

มีนบุรี

บางรัก

ราคาพิเศษ 7,900,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,245,000 บาท

ราคาพิเศษ
2,835,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท/ยูนิต
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
1,575,000 บาท/ยูนิต
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

บางรัก / บางข�นเทียน /                    หนองแขม / บางเขน / บางกะป� / บึงกุ�ม / มีนบุร� / บางบัวทอง / ลำลูกกา
คลองหลวง / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / บางพลี / ดอนเมือง / กระทุ�มแบน

เน้ือท่ี 42.00 ตร.ว. รหัส DD-SPK-CB-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 30/21-22 
ถนนบางนา-ตราด กม.25+300
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  10,925,000  บาท
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ราคาต้ังขาย 2,156,000 บาท ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 39.90 ตร.ว.
รหัส DA-NON-CB-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/9-10
หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 8
ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  6,050,000  บาท

เน้ือท่ี 30.00 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-CB-0112
ท่ีอยู่ เลขท่ี 117/517 ถนนเทพารักษ์
ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี
สมุทรปราการ

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว
รหัส DD-PTH-CB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 239/17 ถนนปทุมธานี-สายใน
ตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,300,000 บาท

เน้ือท่ี 40.00 ตร.ว.
รหัส DD-PTH-CB-0107

ท่ีอยู่ เลขท่ี 105/15-16 ถนนบางขันธ์-คลองหลวง 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ราคาต้ังขาย 11,660,000 บาท

เน้ือท่ี 157.00 ตร.ว.
รหัส 20-PTH-CB-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 122-125 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี
ตําบลบางเด่ือ อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 18,745,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-CB-0111

ท่ีอยู่ เลขท่ี 70/29 หมู่บ้านเปรมปรีด์ิ คันทร่ีโฮม
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิปตัย์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 1,320,000 บาท

เน้ือท่ี 35.00 ตร.ว.
รหัส H-SPK-CB-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 146/29 หมู่บ้านลิขิต 7 
ถนนบางพลี-ลาดกระบัง ตําบลบางพลีใหญ่

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

บางพลี

ราคาต้ังขาย 2,860,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. 
รหัส 25-PTH-CB-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/276
หมู่บ้านเบญจทรัพย์ คลอง 6 ซอย 18
ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว. รหัส DD-SPK-CB-0102

ท่ีอยู่ เลขท่ี 109/39 โครงการอุตสาหกรรมซีบีแทค
ถนนคลองด่าน-บางพลี ตําบลบางเสาธง

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  3,135,000  บาท

บางพลี
เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.

รหัส 20-SSK-CB-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/74 หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ แฟคทอร่ี

ซอยเพชรเกษม 95 ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

บางพลี

บางบัวทอง

บางพลี

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ราคาพิเศษ 8,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
5,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 2,600,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย
โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.

	 ในปัจจุบันเร่ืองหุ้นไม่ใช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป	เพราะ
ทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทในตลาดหุ้น	และสามารถซ้ือขาย
หุ้นได้เช่นกัน	ก่อนอ่ืนเราควรมาทำาความรู้จักเร่ืองหุ้นพ้ืนฐาน
แบบง่ายๆ	เข้าใจในทันที
	 หุ้น	(Stock)	ก็คือตราสารทุนที่บริษัทนั้นออกและ
เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป	เพื่อระดมทุนนำาเงินที่ได้ ไปลงทุน
ในกิจการของบริษัทน้ัน	ท้ังน้ี	เม่ือเราลงทุนไปในหุ้นของบริษัทใด
เราจะมีฐานะเป็น	“เจ้าของกิจการ”	ของบริษัทนั้น	ถ้าบริษัท
ดำาเนินไปได้ดี	เราก็จะได้กำาไร	แต่ถ้าบริษัทมีปัญหา	เราก็ประสบ
ปัญหาขาดทุนได้	นี่ก็คือความเสี่ยงที่ได้จากการลงทุนในหุ้น
ซ่ึงถือว่ามีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอ่ืน	เช่น	พันธบัตร
หุ้นกู้	แต่ก็เป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน
ท่านใดที่ต้องการข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย	ขอแนะนำาดังนี้

 1. รับรู้พฤติกรรมของราคาหุ้นก่อนจะได้รู้แรง
กระเด้งกระดอน รู้โอกาสกำาไรขาดทุน
 -	หุ้นจะข้ึนหรือลงข้ึนอยู่กับว่า	มีคนอยากเข้ามาซ้ือ
หรือขาย	อย่างไหนมากกว่ากัน	ถ้าซื้อมากกว่าราคาก็ขึ้นไป
หาสมดุล		ถ้าแรงขายมากกว่า	ราคาก็จะลง
	 -	บางครั้ง	ราคาหุ้นสามารถขึ้นสูงมาก	บางทีก็ลง
ต่ำามาก	จนแทบไม่น่าเช่ือ	ให้ลองไปดูตัวอย่างราคาหุ้น	ค้นหา
จาก	google	ก็ ได้ครับ	ค้นชื่อหุ้นและตามด้วยคำาว่า	Chart
หรือ	กราฟ
	 -	ปัจจัยที่ทำาให้คนอยากซื้อ	หรือขาย	มีมากมาย
เช่น	ข่าวเศรษฐกิจ	ดอกเบี้ย	การเมือง	นโยบายของรัฐบาล
หลักคิดท่ีง่ายสุดคือ	ถ้าปัจจัยน้ันทำาให้คิดว่าธุรกิจของบริษัท
ใดจะดีขึ้น	หุ้นบริษัทนั้นก็จะขึ้น	ถ้าข่าวไหนกระทบทางลบกับ
บริษัทใด	หุ้นบริษัทน้ันก็จะลง	มากน้อยตามขนาดผลกระทบ

 2. กันเงินที่จะเล่นหุ้นเป็นเงินที่ไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ถ้าเสียไป
สักครึ่งก็ทนได้
 3. ใช้สูตรลัดคัดหุ้นเด็ดจากงานวิเคราะห์ของบล. เพราะบล.ที่
มีช่ือเสียง เขาจะมีระบบการทำางานท่ีมีคุณภาพ มีทีมงานท่ีมีคุณภาพและมี
ฝ่ายกำากับดูแลที่ดี  ผมแนะนำาให้ศึกษาจากข้อมูลดังนี้
  -	บทวิเคราะห์ธุรกิจ	ที่มีการประเมินยอดขาย	กำาไรในปีอนาคต
ของบริษัทต่าง	ๆ	จัดทำาโดยนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญาต	เป็นคนที่มีความรู้
และมีประสบการณ์		จะใช้เวลาศึกษาติดตามบทสัมภาษณ์และค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม	ทั้งนี้	ควรอ่านจากฉบับที่ออกใหม่ๆ
	 -	บทวิเคราะห์แบบกลยุทธ์ของบล.	ท่ีจะบอกทิศทางลงทุน	เช่น	อาจ
แนะนำาว่า	เมื่อมีวัคซีนแล้ว	ควรซื้อหุ้นธุรกิจที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ	เป็นต้น
	 -	ดูจาก	IAA	Consensus	แหล่งรวมบทวิเคราะห์	โดยสมาคมนัก
วิเคราะห์ฯ	ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	บรรจุไว้ ใน	https://iaathai.org/
หรือ	https://setga.page.link/DZY8PKZa3DUsL5VA	มีให้อ่านเกือบ
300	หุ้น	จาก	25	บล.	และทำาสรุปค่าเฉลี่ยให้ด้วย

 ก่อนจะเล่นแบบจริงจัง	เราสามารถทดลองเล่นหุ้นได้ก่อนที่จะลง
สนามจริงได้ท่ีเว็บไซต์	Click2Win	หรือ	Application	Steaming	ท่ีทุกอย่าง
เหมือนตลาดหุ้นจริง	แต่เป็นการจำาลองมาไว้ให้สัมผัสกันง่ายๆ	ทุกอย่าง
เสมือนจริง	ลองเข้ามาเล่นและศึกษากันได้เลย

ขอบคุณแหล่งที่มา	:	https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/158-iaa-newly-investment

ความรู้เรื่องหุ้นแบบง่าย ๆ
เข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่านจบ —
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ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.18 ิ

เน้ือท่ี 56.72 ตร.ม.
รหัส DD-BKK-CU-0139

ท่ีอยู่ เลขท่ี 9/289 ดิ แอดเดรส ชิดลม
อาคาร A ช้ัน 19 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

เน้ือท่ี 402.4 ตร.ม. 
รหัส D-BKK-CU-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 17/36 เลอ รัฟฟเิน่ ชมพูทวีป
ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัฒนา

เน้ือท่ี 42.54 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/128
ลีโว ลาดพร้าว 18 ช้ัน 8
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

เน้ือท่ี 72.95 ตร.ม. 
รหัส 22-BKK-CU-0023
ท่ีอยู่ เลขท่ี 168/6
เมโทร พาร์ค สาทร 2-2
อาคาร G ช้ัน 1 ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,050,000  บาท
  

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ
2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 185.79 ตร.ม. 
รหัส DL-BKK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 398/1
มอนเทอเรย์ เพลซ ช้ัน 1
ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ยานนาวา

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,796,000 บาท

ราคาต้ังขาย 68,610,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย
3,346,000 บาท

เน้ือท่ี 67.53 ตร.ม.
รหัส DD-BKK-CU-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 902/245
เอสวี ซิต้ี พระราม 3 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,961,000  บาท

ราคาพิเศษ
2,335,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.18 ิ

เน้ือท่ี 56.72 ตร.ม.
รหัส DD-BKK-CU-0139

ท่ีอยู่ เลขท่ี 9/289 ดิ แอดเดรส ชิดลม
อาคาร A ช้ัน 19 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

เน้ือท่ี 402.4 ตร.ม. 
รหัส D-BKK-CU-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 17/36 เลอ รัฟฟเิน่ ชมพูทวีป
ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัฒนา

เน้ือท่ี 42.54 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/128
ลีโว ลาดพร้าว 18 ช้ัน 8
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

เน้ือท่ี 72.95 ตร.ม. 
รหัส 22-BKK-CU-0023
ท่ีอยู่ เลขท่ี 168/6
เมโทร พาร์ค สาทร 2-2
อาคาร G ช้ัน 1 ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,050,000  บาท
  

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ
2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 185.79 ตร.ม. 
รหัส DL-BKK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 398/1
มอนเทอเรย์ เพลซ ช้ัน 1
ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ยานนาวา

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,796,000 บาท

ราคาต้ังขาย 68,610,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขาย
3,346,000 บาท

เน้ือท่ี 67.53 ตร.ม.
รหัส DD-BKK-CU-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 902/245
เอสวี ซิต้ี พระราม 3 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,961,000  บาท

ราคาพิเศษ
2,335,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 90.55-581.64 ตร.ม.
ท่ีอยู่ ฟลอราวิลล์ คอนโดมิเนียม
ซฮยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม
35,208 .-/ตร.ม

เน้ือท่ี 45.27 ตร.ม. 
รหัส  DA-BKK-CU-0191
ท่ีอยู่ เลขท่ี 66/145
แชมเบอร์ส รามอินทรา 
อาคาร C ช้ัน 6 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
2,942,000 บาทคันนายาว

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีพระโขนง

เน้ือท่ี 46.46 ตร.ม. 
รหัส DI-BKK-CU-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 893/49
เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด อาคาร 3 ช้ัน 4
ซอยสุขุมวิท 50/3 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
3,476,000 บาท คลองเตย

สวนหลวง

เน้ือท่ี 54.64 ตร.ม. รหัส DI-BKK-CU-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 464/75 เดอะนิช ไอดี
ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจ่ัน
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,120,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 2,400,000 บาท

พระนคร

ราคาพิเศษ 4,990,000 บาท

เน้ือท่ี 169.56 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 24/121 เดอะวิลเลจ
อาคาร 1 ช้ัน 12 ถนนบางนา-ตราด
ซอย 10 แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 175 ตร.ม. รหัส C-BKK-CU-0142
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/12-15 จุลดิส ริเวอร์ แมนช่ัน
ช้ัน 3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  7,838,000  บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 20

บางกอกน�อย / บางกอกใหญ� / บางพลัด / บางซื่อ / ภาษีเจร�ญ / จตุจักร /        ลาดพร�าว / บางกะป� / บางเขน / พระโขนง / ดอนเมือง

เน้ือท่ี 146.85 ตร.ม.
รหัส A-BKK-CU-0017

ท่ีอยู่ เลขท่ี 117/150-151 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 
อาคาร 2 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย
เน้ือท่ี 61.22 ตร.ม. รหัส  DE-BKK-CU-0132
ท่ีอยู่ เลขท่ี 28/569 ลุมพินี เพลส ปิ่ นเกล้า 1
ช้ัน 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,436,000  บาท

บางกอกน้อย

เน้ือท่ี 25.51 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2872
ท่ีอยู่ เลขท่ี 181/234 นิรันดร์ซิต้ี บางแค

อาคาร S ช้ัน 8 ซอยบางแค 14
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  315,000  บาท

ภาษีเจริญ
เน้ือท่ี 33.17 ตร.ม. รหัส  DA-BKK-CU-0116
ท่ีอยู่ เลขท่ี 400/146 บางแค การ์เด้น วิว 1

อาคาร B ช้ัน 8 ซอยวัดนิมมานรดี ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  650,000  บาท

ภาษีเจริญ

บางกอกใหญ่

ราคาต้ังขาย 1,512,000 บาท ราคาต้ังขาย 656,000 บาท

เน้ือท่ี 37.48 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-3708
ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/351 ปญัจทรัพย์ สวีท อาคาร 1 ช้ัน 5

ซอยโชคชัย 4 ซอย 37 แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  928,000  บาท

ลาดพร้าว

เน้ือท่ี 96.23 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0142
ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/55 วิภาวดี วิว
อาคาร A ช้ัน 7 
ซอยวิภาวดีรังสิต 20 เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
5,011,000 บาท

บางซ่ือ

จตุจักร

เน้ือท่ี 40.52 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 301/354 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
อาคาร A ช้ัน 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 35.15 ตร.ม.
รหัส DN-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/14 ลุมพินี สวีท พระราม 8 
ช้ัน 4 ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,749,000  บาท

บางพลัด

เน้ือท่ี 22.50 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2486

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/201 พิบูลย์ คอนโดวิลล์
อาคาร 2 ช้ัน 9 แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

  

บางซ่ือ
เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 

รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 3,070,000 บาท ราคาพิเศษ 3,471,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 391/15 รีเจ้นท์โฮม 6/2 อาคาร D ช้ัน 2 
ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 911,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 550,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 759,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 272,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 146.85 ตร.ม.
รหัส A-BKK-CU-0017

ท่ีอยู่ เลขท่ี 117/150-151 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 
อาคาร 2 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย
เน้ือท่ี 61.22 ตร.ม. รหัส  DE-BKK-CU-0132
ท่ีอยู่ เลขท่ี 28/569 ลุมพินี เพลส ปิ่ นเกล้า 1
ช้ัน 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,436,000  บาท

บางกอกน้อย

เน้ือท่ี 25.51 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2872
ท่ีอยู่ เลขท่ี 181/234 นิรันดร์ซิต้ี บางแค

อาคาร S ช้ัน 8 ซอยบางแค 14
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  315,000  บาท

ภาษีเจริญ
เน้ือท่ี 33.17 ตร.ม. รหัส  DA-BKK-CU-0116
ท่ีอยู่ เลขท่ี 400/146 บางแค การ์เด้น วิว 1

อาคาร B ช้ัน 8 ซอยวัดนิมมานรดี ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  650,000  บาท

ภาษีเจริญ

บางกอกใหญ่

ราคาต้ังขาย 1,512,000 บาท ราคาต้ังขาย 656,000 บาท

เน้ือท่ี 37.48 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-3708
ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/351 ปัญจทรัพย์ สวีท อาคาร 1 ช้ัน 5

ซอยโชคชัย 4 ซอย 37 แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  928,000  บาท

ลาดพร้าว

เน้ือท่ี 96.23 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0142
ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/55 วิภาวดี วิว
อาคาร A ช้ัน 7 
ซอยวิภาวดีรังสิต 20 เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
5,011,000 บาท

บางซ่ือ

จตุจักร

เน้ือท่ี 40.52 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 301/354 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
อาคาร A ช้ัน 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 35.15 ตร.ม.
รหัส DN-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/14 ลุมพินี สวีท พระราม 8 
ช้ัน 4 ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,749,000  บาท

บางพลัด

เน้ือท่ี 22.50 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2486

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/201 พิบูลย์ คอนโดวิลล์
อาคาร 2 ช้ัน 9 แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

  

บางซ่ือ
เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 

รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 3,070,000 บาท ราคาพิเศษ 3,471,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 391/15 รีเจ้นท์โฮม 6/2 อาคาร D ช้ัน 2 
ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 911,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
2,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 550,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 759,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 272,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70025

บางกอกน�อย / บางกอกใหญ� / บางพลัด / บางซื่อ / ภาษีเจร�ญ / จตุจักร /        ลาดพร�าว / บางกะป� / บางเขน / พระโขนง / ดอนเมือง

เน้ือท่ี 34.60 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-1241
ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/69 ศรีสุธาทิพย์ คอนโดเทล 

ช้ัน 2 ซอยรามอินทรา 14 แขวงจรเข้บัว
 เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  705,000  บาท

บางกะปิ
เน้ือท่ี 25.90 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-1370

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1240/1193 นิรันดร์ซิต้ี อาคาร E ช้ัน 9 
ถนนลาดพร้าว 101 (แยก 36) แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  414,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 329,000 บาท

เน้ือท่ี 26.00 ตร.ม.
รหัส H-BKK-CU-1430

ท่ีอยู่ เลขท่ี 779/91 แฮปปี้ แลนด์ เรซิเด้นท์ 
อาคาร C ช้ัน 8 ถนนแฮปปี้ แลนด์สาย 1 

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
  

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 401,000 บาท

บางกะปิ

เน้ือท่ี 24.30-82.92 ตร.ม.
ท่ีอยู่ เทพลีลาคอนโดทาวน์

ซอยรามคําแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม  17,611 .-/ตร.ม

บางกะปิ

เน้ือท่ี 25.00 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0144

ท่ีอยู่ เลขท่ี 16/174 บ้านสวนบางเขน อาคาร I1 ช้ัน 6
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ราคาต้ังขาย 220,000 บาท

เน้ือท่ี 73.65 - 379.35 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ 
ถนนเช้ือเพลิง เเขวงคลองเตย 

เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

เน้ือท่ี 68.18 ตร.ม. 
รหัส 25-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 14/51 อีลิท เรสซิเด้นท์
ช้ัน 5 ซอยศรีนครินทร์ 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
3,368,000 บาท

เน้ือท่ี 50.64 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/681 ศุภาลัยปาร์ค
แยกเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 24 ถนนประเสริฐมนูกิจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,320,000 บาท

จตุจักร

บางกะปิ

เน้ือท่ี 32.88 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2746
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/152 ซิต้ี วิลล่า อาคาร G

ช้ัน 7 ซอยลาดพร้าว 128/3 แขวงวังทองหลาง
 เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  941,000  บาท

เน้ือท่ี 30.79 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2848
ท่ีอยู่ เลขท่ี 35/182 บ้านสวนแจ้งวัฒนะ

อาคาร A ช้ัน 7 ถนนสรงประภา
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  492,000  บาท

ดอนเมือง

ลาดพร้าว

เน้ือท่ี 24.80 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2028
ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/109
คอนโดโชคชัย 4 พาวิลเล่ียน
อาคาร 2 ช้ัน 5 โชคชัย 4 ซอย 49 
เเขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  311,000  บาท

ราคาพิเศษ 750,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
245,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษเร่ิม 14,431 .-/ตร.ม.
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขายเร่ิม 33,007 .-/ตร.ม.

ราคาพิเศษ 555,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 421,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

HOME
LAND
CONDO
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ท่ีอยู่ เลขท่ี 16/174 บ้านสวนบางเขน อาคาร I1 ช้ัน 6
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ราคาต้ังขาย 220,000 บาท

เน้ือท่ี 73.65 - 379.35 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ 
ถนนเช้ือเพลิง เเขวงคลองเตย 

เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

เน้ือท่ี 68.18 ตร.ม. 
รหัส 25-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 14/51 อีลิท เรสซิเด้นท์
ช้ัน 5 ซอยศรีนครินทร์ 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
3,368,000 บาท

เน้ือท่ี 50.64 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/681 ศุภาลัยปาร์ค
แยกเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 24 ถนนประเสริฐมนูกิจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,320,000 บาท

จตุจักร

บางกะปิ

เน้ือท่ี 32.88 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2746
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/152 ซิต้ี วิลล่า อาคาร G

ช้ัน 7 ซอยลาดพร้าว 128/3 แขวงวังทองหลาง
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  941,000  บาท

เน้ือท่ี 30.79 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2848
ท่ีอยู่ เลขท่ี 35/182 บ้านสวนแจ้งวัฒนะ

อาคาร A ช้ัน 7 ถนนสรงประภา
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  492,000  บาท

ดอนเมือง

ลาดพร้าว

เน้ือท่ี 24.80 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2028
ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/109
คอนโดโชคชัย 4 พาวิลเล่ียน
อาคาร 2 ช้ัน 5 โชคชัย 4 ซอย 49 
เเขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  311,000  บาท

ราคาพิเศษ 750,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
245,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษเร่ิม 14,431 .-/ตร.ม.
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาต้ังขายเร่ิม 33,007 .-/ตร.ม.

ราคาพิเศษ 555,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 421,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 682,000 บาท

เน้ือท่ี 33.90 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0973

ท่ีอยู่ เลขท่ี 72/192 วิลเชอร์ คอนโดมิเนียม ช้ัน 12
ซอยศรีนครินทร์ 56 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 746,000 บาท

เน้ือท่ี 25.48 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-0561
ท่ีอยู่ เลขท่ี 76/308 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 อาคาร Q 

ช้ัน 8 ถนนม.รามคําแหง 2 ซอย 23 แยก 9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  354,000  บาท

ประเวศ

เน้ือท่ี 26.25 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-1457
ท่ีอยู่ เลขท่ี 194/74 สินม่ันคงคอนโดทาวน์ 

ช้ัน 5 ซอยอ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  353,000  บาท

ประเวศ

ราคาพิเศษ 280,000 บาท

เน้ือท่ี 25.41 ตร.ม. 
รหัส 4-BKK-CU-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/191 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 อาคาร M
ช้ัน 7 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  

ราคาต้ังขาย 364,000 บาท

เน้ือท่ี 32.79 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-0363
ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/46 เจมโมทาวน์ อาคาร A4 ช้ัน 4 

ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  332,000  บาท

เน้ือท่ี 25.79 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-3760

ท่ีอยู่ เลขท่ี 108/159 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 4 อาคาร C
ช้ัน 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 21  

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 327,000 บาท

เน้ือท่ี 33.46 ตร.ม. 
รหัส DE-BKK-CU-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 647/394 ไอดีโอ ลาดพร้าว 5
 ช้ัน 23 แขวงลาดยาว

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 3,618,000 บาท

บางเขน

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1405

ท่ีอยู่ เลขท่ี 71/165 เกษมสุวรรณเพลส ช้ัน 9  
ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ประเวศ
เน้ือท่ี 26.28 ตร.ม. 

รหัส H-BKK-CU-1463
ท่ีอยู่ เลขท่ี 673/273 ปรีดี เพลซ อาคาร 1 ช้ัน 9 

ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 521,000 บาท

บางเขน / สวนหลวง / ประเวศ / พระโขนง / ลาดกระบัง / เมืองนนทบุร�

เน้ือท่ี 84.45 ตร.ม. 
รหัส B-BKK-CU-0139
ท่ีอยู่ เลขท่ี 80/30
โอปอลีน ชาเลต์
ช้ัน 3 ซอยพหลโยธิน 51
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
4,599,000 บาทบางเขน

บางเขน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 215,000 บาท ราคาพิเศษ 252,000 บาท

เน้ือท่ี 34.70 ตร.ม.
รหัส DK-BKK-CU-0121
ท่ีอยู่ เลขท่ี 241/64
จี-วัน คอนโด ช้ัน 6
ซอยลาดพร้าว 1 แขวงลาดยาว
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
2,062,000 บาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70027

เน้ือท่ี 26.95 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0521

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/707 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์
อาคาร 13 ช้ัน 5 ซอยลาดกระบัง 24/4 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 351,000 บาท

เน้ือท่ี 30.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0360
ท่ีอยู่ เลขท่ี 140/379 น้ําเพชรคอนโดทาวน์ ช้ัน 5

ซอยเรวดี 59 ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  248,000  บาท

เมืองนนทบุรี

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0456

ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0875
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1

ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  648,000  บาท

เน้ือท่ี 33.51 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0833

ท่ีอยู่ เลขท่ี 155/118 อินโดไทย-แคลาย 
อาคาร 1 ช้ัน 5 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
  

ราคาต้ังขาย 480,000 บาท

เน้ือท่ี 28.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0974
ท่ีอยู่ เลขท่ี 93/421 ท่าน้ําเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค 

อาคาร B ช้ัน 5 ถนนท่าน้ํา-นนทบุรี 
ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  401,000  บาท

เมืองนนทบุรี
เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 

รหัส H-NON-CU-0138
ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางรักน้อย

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ราคาต้ังขาย 483,000 บาท

เน้ือท่ี 45.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1744

ท่ีอยู่ เลขท่ี 27/444 สวัสดีกรุงเทพ อาคาร D 
ช้ัน 11 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 842,000 บาท

เน้ือท่ี 61.95-67.22 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม
ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขายเร่ิม  16,509 .-/ตร.ม.

ราคาพิเศษเร่ิม 10,515 .-/ตร.ม.

พระโขนง
เน้ือท่ี 37.37 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2236
ท่ีอยู่ เลขท่ี 22/579
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์
ช้ัน 21 ซอยบางนา-ตราด 56
แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
  

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ราคาต้ังขาย
2,021,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

พระโขนง

พระโขนง
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 40.36 ตร.ม.
รหัส  DA-BKK-CU-0156
ท่ีอยู่ เลขท่ี 54/4
เดอะทรอปคิอล ช้ัน 2
ซอยอ่อนนุช 12 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ 212,000 บาท

ราคาพิเศษ 327,600 บาท ราคาต้ังขาย 638,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 520,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 26.95 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0521

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/707 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์
อาคาร 13 ช้ัน 5 ซอยลาดกระบัง 24/4 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 351,000 บาท

เน้ือท่ี 30.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0360
ท่ีอยู่ เลขท่ี 140/379 น้ําเพชรคอนโดทาวน์ ช้ัน 5

ซอยเรวดี 59 ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  248,000  บาท

เมืองนนทบุรี

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0456

ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0875
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1

ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  648,000  บาท

เน้ือท่ี 33.51 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0833

ท่ีอยู่ เลขท่ี 155/118 อินโดไทย-แคลาย 
อาคาร 1 ช้ัน 5 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
  

ราคาต้ังขาย 480,000 บาท

เน้ือท่ี 28.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0974
ท่ีอยู่ เลขท่ี 93/421 ท่าน้ําเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค 

อาคาร B ช้ัน 5 ถนนท่าน้ํา-นนทบุรี 
ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  401,000  บาท

เมืองนนทบุรี
เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 

รหัส H-NON-CU-0138
ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางรักน้อย

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ราคาต้ังขาย 483,000 บาท

เน้ือท่ี 45.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1744

ท่ีอยู่ เลขท่ี 27/444 สวัสดีกรุงเทพ อาคาร D 
ช้ัน 11 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 842,000 บาท

เน้ือท่ี 61.95-67.22 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม
ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขายเร่ิม  16,509 .-/ตร.ม.

ราคาพิเศษเร่ิม 10,515 .-/ตร.ม.

พระโขนง
เน้ือท่ี 37.37 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2236
ท่ีอยู่ เลขท่ี 22/579
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์
ช้ัน 21 ซอยบางนา-ตราด 56
แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
  

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ราคาต้ังขาย
2,021,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

พระโขนง

พระโขนง
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 40.36 ตร.ม.
รหัส  DA-BKK-CU-0156
ท่ีอยู่ เลขท่ี 54/4
เดอะทรอปคิอล ช้ัน 2
ซอยอ่อนนุช 12 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ 212,000 บาท

ราคาพิเศษ 327,600 บาท ราคาต้ังขาย 638,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 520,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 36.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0656
ท่ีอยู่ เลขท่ี 140/176 ชาร์มม่ิงริเวอร์ไซค์ ช้ัน 8

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  575,000  บาท

ปากเกร็ด
เน้ือท่ี 31.48 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0254

ท่ีอยู่ เลขท่ี 136/179 ชลนทีคอนโดทาวน์ อาคาร C 
ช้ัน 7 ถนนสุขาประชาสรรค์ 1 ซอย 5 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  416,000  บาท

ปากเกร็ด

เน้ือท่ี 27.95 ตร.ม. รหัส H-PTH-CU-0487
ท่ีอยู่ เลขท่ี 79(12)/2 เอกธานีคอนโดทาวน์ 
อาคาร B ช้ัน 12 ถนนเลียบคลองรังสิต 

ตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  400,000  บาท

เมืองปทุมธานี
เน้ือท่ี 26.25 ตร.ม. รหัส H-PTH-CU-0539
ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/118 ไพฑูรย์แกรนด์คอนโด

อาคาร C ช้ัน 5 ตําบลบ้านฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  217,000  บาท

เมืองปทุมธานี
เน้ือท่ี 31.20 ตร.ม. รหัส H-PTH-CU-0338
ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/541 บูชโฮมแมนช่ัน ช้ัน 5 
ซอยบูชโฮม ถนนสายนนทบุรี-ปทุมธานี

ตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  200,000  บาท

เมืองปทุมธานี
เน้ือท่ี 22.75 ตร.ม. รหัส H-PTH-CU-0314

ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/350 พรอนันต์คอนโดมิเนียม อาคาร 4 
ช้ัน 3 ซอยเทพกุญชร 40/1 ถนนเลียบคลองหน่ึง 

ตําบลท่าโขลง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  171,000  บาท

คลองหลวง

ราคาพิเศษ 139,000 บาท

เน้ือท่ี 64.50 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0968
ท่ีอยู่ เลขท่ี 75/115-116
บางใหญ่คอนโดทาวน์ 
อาคาร A5 ช้ัน 4 ซอย 8
ถนนกาญจนาภิเษก 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
1,136,000 บาท

เน้ือท่ี 30.82 ตร.ม. รหัส DA-NON-CU-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 126/2021 เคหะชุมชนนนทบุรี 2
อาคาร 4 ช้ัน 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 15
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  262,000  บาท

ปากเกร็ด
เน้ือท่ี 59.95 ตร.ม.

รหัส H-NON-CU-0748
ท่ีอยู่ เลขท่ี 148/192 ร่มเย็นคอนโดมิเนียม ช้ัน 5 

ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 14
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

เน้ือท่ี 34.95 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2345/120 เอ สเปซ สุขุมวิท เอ-บี
อาคาร A ช้ัน 5 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  ราคาต้ังขาย 1,654,000 บาท

สวนหลวง

เน้ือท่ี 37.00 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-1041
ท่ีอยู่ เลขท่ี 73/404
ที.เค.แมนช่ัน ช้ัน 7
ซอยรัตนาธิเบศร์ 22
ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  713,000  บาท

สวนหลวง / เมืองนนทบุร� /              ปากเกร็ด / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ลำลูกกา / เมืองสมุทรปราการ / พระประแดง / บางพลี / กระทุ�มแบน

เมืองนนทบุรี

บางใหญ่

ิ

ราคาต้ังขาย 726,000 บาท ราคาพิเศษ 469,000 บาท

ราคาพิเศษ
582,800 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 230,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 322,500 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 168,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 159,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 346,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



ราคาพิเศษ 143,000 บาท
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เน้ือท่ี 31.30 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-0535

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/11 กรีนเฮ้าส์เพลส ช้ัน 1 
ซอยลําลูกกา 14 ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 448,000 บาท

เน้ือท่ี 72.00 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-1453

ท่ีอยู่ เลขท่ี 88/210 นนทรี พาร์ควิลล์
อาคาร 4 ช้ัน 3 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงลาดสวาย

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 1,228,000 บาท

เน้ือท่ี 66.68 ตร.ม.
รหัส H-PTH-CU-1202

ท่ีอยู่ เลขท่ี 249/61 สราสินี สวีท ช้ัน 7 
ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 991,000 บาท

เน้ือท่ี 24.33 ตร.ม. 
รหัส H-SPK-CU-0694

ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/218 เทพาวิว คอนโดทาวน์ 
อาคาร B ช้ัน 7 ตําบลสําโรงเหนือ

อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย 281,000 บาท

เน้ือท่ี 31.55 ตร.ม.
รหัส H-SPK-CU-1064

ท่ีอยู่ เลขท่ี 53/500 บางครุคอนโดมิเนียม 2
ช้ัน 4 ซอยสุขสวัสด์ิ 47/1 ตําบลบางครุ 

อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ

พระประแดง

ราคาต้ังขาย 410,000 บาท

เน้ือท่ี 28.98 ตร.ม. รหัส H-SPK-CU-0478
ท่ีอยู่ เลขท่ี 124/88 สินม่ันคง คอนโดมิเนียม
อาคาร A ช้ัน 5 ซอยสุขสวัสด์ิ 78 แยก 19

ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  226,000  บาท

พระประแดง
เน้ือท่ี 30.88 ตร.ม. รหัส H-SPK-CU-0371
ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/64 กุหลาบเพลซ 1 ช้ัน 6 

ถนนบางนา-ตราด ซอย 39 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  629,000  บาท

บางพลี
เน้ือท่ี 32.00 ตร.ม. 

รหัส 1-SSK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 345/274 สุวรรณนคร อาคาร 1 ช้ัน 9 
ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
  

กระทุ่มแบน

ราคาต้ังขาย 317,000 บาท

เน้ือท่ี 211.25 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0677

ท่ีอยู่ เลขท่ี 124/991 ธารฟา้เรสซิเด้นซ์ ช้ัน 2
ซอยเรวดี 15 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย 3,835,000 บาท

เน้ือท่ี 26.17 ตร.ม. 
รหัส DE-SPK-CU-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 18/171 ลุมพินีวิลล์ 
สุขุมวิท 109-แบร่ิง ช้ัน 8
ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย
1,584,000 บาท

เมืองนนทบุรี

สวนหลวง / เมืองนนทบุร� /              ปากเกร็ด / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ลำลูกกา / เมืองสมุทรปราการ / พระประแดง / บางพลี / กระทุ�มแบน

ปากเกร็ด

เมืองสมุทรปราการ

เน้ือท่ี 30.33 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-1378
ท่ีอยู่ เลขท่ี 219/241 
บ้านสวนปาล์มคอนโดมิเนียม
อาคาร B ช้ัน 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  1,099,000  บาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ราคาพิเศษ
870,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 514,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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เน้ือท่ี 37-0-93 ไร่ 
รหัส L-BKK-VL-0103

ท่ีอยู่ ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  90,103,000  บาท

  

มีนบุรี

เน้ือท่ี 12-1-20 ไร่ รหัส L-PTH-VL-0105
ท่ีอยู่ ซอยบ้านกระแชง 12 
ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

เน้ือท่ี 30 ไร่
รหัส DT-NON-VL-0101
ท่ีอยู่ ติดถนนเลียบคลองขุนศรี
ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  
ราคาต้ังขาย
33,000,000 บาท ไทรน้อย

  
เน้ือท่ี 1-0-33 ไร่
รหัส A-BKK-VL-0493
ท่ีอยู่ โครงการกฤษดานคร 25
ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
6,192,000 บาทมีนบุรี

เน้ือท่ี 36-2-25 ไร่
รหัส C-PTH-VL-0151
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองลากฆ้อน
ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
  

  

ราคาต้ังขาย
46,371,000 บาท

ราคาพิเศษ
22,000,000 บาท

ลาดหลุมแก้ว

 ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 61,500,000 บาท

ราคาต้ังขาย 32,472,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 35-2-52 ไร่
รหัส A-PTH-VL-0423
ท่ีอยู่ ถนนสาธารณประโยชน์ (ไม่มีช่ือ)
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  31,355,000  บาท

LA
N

D

33www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ลําลูกกา

เน้ือท่ี 10-1-9 ไร่
รหัส  L-NON-VL-0118
ท่ีอยู่ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  

  

ราคาต้ังขาย
33,900,000 บาทไทรน้อย

เน้ือท่ี 212.66 ตร.ม.
รหัส A-BKK-OS-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 36/109
พี เอส ทาวเวอร์ ช้ัน 35 
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
11,495,000 บาทพระโขนง

ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

บางขุนเทียน

เน้ือท่ี 53-0-58 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0359

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย 601,085,000 บาท

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 131/99 จามร ข
ซอย 21 แยกจากซอยลําลูกกา 3
ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

  

ราคาต้ังขาย
17,600,000 บาท

เน้ือท่ี 209.80 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-OB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 33/2 ซอยบางกระด่ี 16
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
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ลําลูกกา

เน้ือท่ี 10-1-9 ไร่
รหัส  L-NON-VL-0118
ท่ีอยู่ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  

  

ราคาต้ังขาย
33,900,000 บาทไทรน้อย

เน้ือท่ี 212.66 ตร.ม.
รหัส A-BKK-OS-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 36/109
พี เอส ทาวเวอร์ ช้ัน 35 
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
11,495,000 บาทพระโขนง

ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

บางขุนเทียน

เน้ือท่ี 53-0-58 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0359

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย 601,085,000 บาท

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 131/99 จามร ข
ซอย 21 แยกจากซอยลําลูกกา 3
ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

  

ราคาต้ังขาย
17,600,000 บาท

เน้ือท่ี 209.80 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-OB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 33/2 ซอยบางกระด่ี 16
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร



Vacant Land ที่ดินเปล�า
ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก มีนบุร� / หนองจอก / ปากเกร็ด / บางบัวทอง / ไทรน�อย /   เมืองนนทบุร� / คลองหลวง / เมืองปทุมธานี / สามโคก / ธัญบุร� / หนองเสือ / ลาดหลุมแก�ว

ิ ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 34

ราคาต้ังขาย 14,929,000 บาท ราคาพิเศษเร่ิม 6,400 .-/ตร.ว. ราคาต้ังขาย 57,801,000 บาท ราคาต้ังขาย 6,694,000 บาท

เน้ือท่ี 7-0-38 ไร่
รหัส C-NON-VL-0105
ท่ีอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก)
ถนนสนามบินน้ํา ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  93,654,000  บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองปทุมธานี

เน้ือท่ี 1-3-54.50 ไร่, 1-3-54.90 ไร่
รหัส 23-BKK-VL-0002, 23-BKK-VL-0001

ท่ีอยู่ หมุ่บ้านเค.ซี. การ์เด้นท์โฮม ซอยนิมิตรใหม่ 40
แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  7,470,000 / 7,474,000  บาท

มีนบุรี

ราคาพิเศษ 5,280,000 บาท/แปลง ราคาพิเศษ 6,990,000 บาท

เน้ือท่ี 351.00 ตร.ว.
รหัส L-BKK-VL-0142

ท่ีอยู่ โครงการกฤษดานคร 25 ซอย 5/17
ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาต้ังขาย 3,282,000 บาท

เน้ือท่ี 3-0-37 ไร่  รหัส 21-BKK-VL-0007
ท่ีอยู่ โครงการสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ

 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  9,253,000  บาท

หนองจอก
เน้ือท่ี 100 ตร.ว.

รหัส B-BKK-VL-0215
ท่ีอยู่ โครงการแกรมม่าแลนด์

ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคลองสิบสอง
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ราคาต้ังขาย 770,000 บาท

เน้ือท่ี 6-0-67.60 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0328

ท่ีอยู่ โครงการหนองจอกการ์เด้นท์
ถนนเลียบลํามะขาม แขวงลําผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร 
  

หนองจอก
เน้ือท่ี 244 ตร.ว. ถึง 1-1-85 ไร่

ท่ีอยู่ โครงการฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท
ถนนฉลองกรุง แขวงลําผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขายเร่ิม  9,351 .-/ตร.ว.

หนองจอก
เน้ือท่ี 276.60 ตร.ว.

รหัส 20-NON-VL-0009
ท่ีอยู่ หมู่บ้านดิเอมเมอรัลพาร์ค 3 ซอยบุษกร

ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
  

ปากเกร็ด

เน้ือท่ี 3-0-20.10 ไร่
รหัส DJ-NON-VL-0100

ท่ีอยู่ หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอย 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 17
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  53,685,000  บาท
  

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 39,000,000 บาท

หนองจอก
เน้ือท่ี 39-1-28 ไร่ 

รหัส B-BKK-VL-0109
ท่ีอยู่ ถนนสุวินทวงศ์

แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ
64,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 27-2-96 ไร่
รหัส A-PTH-VL-1042
ท่ีอยู่ ซอยสุวิมล
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
ตําบลบางหลวง (บางหลวงฝ่ังใต้) 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  61,028,000  บาท

ราคาพิเศษ
42,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

มีนบุร� / หนองจอก / ปากเกร็ด / บางบัวทอง / ไทรน�อย /   เมืองนนทบุร� / คลองหลวง / เมืองปทุมธานี / สามโคก / ธัญบุร� / หนองเสือ / ลาดหลุมแก�ว

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70035

ราคาต้ังขาย 1,852,000 บาท ราคาต้ังขาย 1,584,000 บาท

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 20-PTH-VL-0020
ท่ีอยู่ โครงการเมืองเอก 1 ตําบลหลักหก
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย 14,705,000 บาท

ราคาต้ังขาย
23,942,000 บาท

เน้ือท่ี 23-1-80 ไร่ 
รหัส E-PTH-VL-0012
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองหก
ตําบลบึงตะเคียน อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
22,700,000 บาท

เน้ือท่ี 356.00 ตร.ว.
รหัส DH-NON-VL-0101

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

ไทรน้อย
เน้ือท่ี 5 ไร่

รหัส L-NON-VL-0120
ท่ีอยู่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตําบลราษฏร์นิยม 
อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ราคาต้ังขาย 19,800,000 บาท

เน้ือท่ี 208.00 ตร.ว. รหัส 20-PTH-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 1,2

ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา 
ตําบลท้ายเกาะ อําเภอสามโคก ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  2,517,000  บาท

สามโคก

เน้ือท่ี 101.20 ตร.ว. รหัส H-PTH-VL-0284
ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 3 ซอย 40
ถนนปทุมธานี-เสนา ตําบลท้ายเกาะ

อําเภอสามโคก ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  947,000  บาท

สามโคก

เน้ือท่ี 99.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0425

ท่ีอยู่ ซอยรังสิต-นครนายก 27 
ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

  

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 120.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-VL-0120
ท่ีอยู่ หมู่บ้านปญัญศิริย์ ถนนสุขาภิบาล 7 

แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

  

ลาดหลุมแก้ว

เมืองปทุมธานี

หนองเสือ

คลองหลวง

เน้ือท่ี 1-2-37 ไร่
รหัส DD-NON-VL-0104

ท่ีอยู่ โครงการซิต้ีแฟคตอร่ี 
ถนนเลียบคลองลําโพ 

ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 9,810,000 บาท

เน้ือท่ี 153.40 ตร.ว.
รหัส O-PTH-VL-0011

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเทพธารินทร์ 3
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 2,025,000 บาท

เน้ือท่ี 49-1-86 ไร่
รหัส DL-PTH-VL-0105
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองสิบ (ฝ่ังตะวันตก)
ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ
ปทุมธานี

ราคาพิเศษ 728,400 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 1,726,400 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



มีนบุร� / หนองจอก / ปากเกร็ด / บางบัวทอง / ไทรน�อย /   เมืองนนทบุร� / คลองหลวง / เมืองปทุมธานี / สามโคก / ธัญบุร� / หนองเสือ / ลาดหลุมแก�ว

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70035

ราคาต้ังขาย 1,852,000 บาท ราคาต้ังขาย 1,584,000 บาท

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 20-PTH-VL-0020
ท่ีอยู่ โครงการเมืองเอก 1 ตําบลหลักหก
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย 14,705,000 บาท

ราคาต้ังขาย
23,942,000 บาท

เน้ือท่ี 23-1-80 ไร่ 
รหัส E-PTH-VL-0012
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองหก
ตําบลบึงตะเคียน อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
22,700,000 บาท

เน้ือท่ี 356.00 ตร.ว.
รหัส DH-NON-VL-0101

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

ไทรน้อย
เน้ือท่ี 5 ไร่

รหัส L-NON-VL-0120
ท่ีอยู่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตําบลราษฏร์นิยม 
อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ราคาต้ังขาย 19,800,000 บาท

เน้ือท่ี 208.00 ตร.ว. รหัส 20-PTH-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 1,2

ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา 
ตําบลท้ายเกาะ อําเภอสามโคก ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  2,517,000  บาท

สามโคก

เน้ือท่ี 101.20 ตร.ว. รหัส H-PTH-VL-0284
ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 3 ซอย 40
ถนนปทุมธานี-เสนา ตําบลท้ายเกาะ

อําเภอสามโคก ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  947,000  บาท

สามโคก

เน้ือท่ี 99.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0425

ท่ีอยู่ ซอยรังสิต-นครนายก 27 
ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

  

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 120.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-VL-0120
ท่ีอยู่ หมู่บ้านปญัญศิริย์ ถนนสุขาภิบาล 7 

แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

  

ลาดหลุมแก้ว

เมืองปทุมธานี

หนองเสือ

คลองหลวง

เน้ือท่ี 1-2-37 ไร่
รหัส DD-NON-VL-0104

ท่ีอยู่ โครงการซิต้ีแฟคตอร่ี 
ถนนเลียบคลองลําโพ 

ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 9,810,000 บาท

เน้ือท่ี 153.40 ตร.ว.
รหัส O-PTH-VL-0011

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเทพธารินทร์ 3
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 2,025,000 บาท

เน้ือท่ี 49-1-86 ไร่
รหัส DL-PTH-VL-0105
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองสิบ (ฝ่ังตะวันตก)
ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ
ปทุมธานี

ราคาพิเศษ 728,400 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 1,726,400 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



Vacant Land / Investment Property ที่ดินเปล�า /   ทรัพย�ลงทุน
รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 36ิ

ราคาต้ังขาย 1,650,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,234,000 บาท ราคาต้ังขาย 2,080,000 บาท ราคาต้ังขาย 10,719,000 บาท

เน้ือท่ี 11-0-44 ไร่
รหัส DA-SPK-VL-0104

ท่ีอยู่ สนามกอล์ฟเลควูดคันทรีคลับ ซอย 9
ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บางพลี

ราคาต้ังขาย 117,322,000 บาท

เน้ือท่ี 5-1-80 ไร่
รหัส A-SPK-VL-0081
ท่ีอยู่ โครงการบางนาการ์เด้นท์
ซอยนวมินทร์ฯ 16
ถนนบางนา-ตราด กม.26
ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ

บางบ่อ ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 7-3-78 ไร่
รหัส 15-SSK-VL-0002
ท่ีอยู่ หมู่บ้านหรรษา
ซอยเพชรเกษม 93
ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  

กระทุ่มแบน
ราคาต้ังขาย
35,545,000 บาท

เน้ือท่ี 63.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0282

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเลคไซค์วิลล์ 
ถนนเลียบคลองซอยท่ี 10 ตําบลบึงทองหลาง 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 763,000 บาท

เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว.
รหัส DA-SPK-VL-0102

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอย 9 ถนนวัดศรีวารีน้อย
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 

  

บางพลี
เน้ือท่ี 210.00 ตร.ว.

รหัส K-SPK-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านกรีนเลคบางนา ถนนบางนา-ตราด

กม.13 (ขาออก) ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บางพลี
เน้ือท่ี 236.30 ตร.ว.

รหัส DM-SSK-VL-0100
ท่ีอยู่ ซอยวัดราษฎร์ธรรมาราม

ตําบลนาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร
เน้ือท่ี 1-2-50 ไร่

รหัส 15-SSK-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านหรรษา ซอยเพชรเกษม 93

ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

  

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 100 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-VL-0757

ท่ีอยู่ โครงการสวนราชพฤกษ์ 3
ถนนเลียบคลอง 119 ตําบลบึงบอนใต้ 

อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 432,000 บาท

ตลิ�งชัน / ปากเกร็ด / ธัญบุร� /   ลาดหลุมแก�ว / ลำลูกกา / หนองเสือ / บางพลี / บางบ�อ / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

เน้ือท่ี 1-3-2 ไร่
รหัส P-PTH-VL-0114

ท่ีอยู่ โครงการการ์เด้นท์โฮม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า
ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 40,927,000 บาท ราคาต้ังขาย 34,632,000 บาท

เน้ือท่ี 6-2-23.6 ไร่
รหัส DL-SPK-VL-0100

ท่ีอยู่ สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ
ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ตําบลคลองด่าน

อําเภอบางบ่อ สมุทรปราการ
  

บางบ่อ

ที่ดินเปล�า /   ทรัพย�ลงทุน
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ราคาต้ังขาย 14,765,000 บาท ราคาต้ังขาย 69,960,000 บาท ราคาพิเศษ 35,000,000 บาท

เน้ือท่ี 21-0-49 ไร่
รหัส C-PTH-FT-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/3
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346)

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 128,685,000 บาท

เน้ือท่ี 1-3-46 ไร่
รหัส A-BKK-PS-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 20/70 หมู่บ้านกฤษดานคร 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพมหานคร
 
  

ตล่ิงชัน

ราคาต้ังขาย 17,265,000 บาท

เน้ือท่ี 130.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-CB-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 129/1-6 ถนนสุขาประชาสรรค์ 1
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 23,107,000 บาท

เน้ือท่ี 4-1-35 ไร่  รหัส DL-PTH-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 32/2 ซอยวัดบ่อทอง

ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี (ทล.346)
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  15,928,000  บาท

ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 12,400,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-AB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/11
ซอยเทพกุญชร 36 ตําบลคลองหน่ึง

อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ราคาพิเศษ 16,000,000 บาท

เน้ือท่ี 6-0-12 ไร่
รหัส 21-PTH-AB-0001

ท่ีอยู่ ถนนลําลูกกา คลอง 12-13
ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  20,414,000  บาท

ลําลูกกา
เน้ือท่ี 12 ไร่

รหัส 20-SSK-FT-0004
ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 17

ถนนเศรษฐกิจ ตําบลดอนไก่ดี
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

เน้ือท่ี 8-0-52 ไร่
รหัส E-SSK-FT-0001

ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 15 ถนนเศรษฐกิจ
ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย  39,994,000  บาท

กระทุ่มแบน

เมืองสมุทรสาคร

เมืองสมุทรปราการ

ตลิ�งชัน / ปากเกร็ด / ธัญบุร� /   ลาดหลุมแก�ว / ลำลูกกา / หนองเสือ / บางพลี / บางบ�อ / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 300.00 ตร.ว.
รหัส 11-SPK-FT-0003
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/277
หมู่บ้านบางปใูหม่นคร 4
ซอยเทศบาลบางป ู91 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปใูหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  12,503,000  บาท

เน้ือท่ี 273.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-OB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 25/20 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 23
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 8,849,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย
29,417,000 บาท

เน้ือท่ี 5-0-57.8 ไร่
รหัส DF-SSK-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ซอย 2
ถนนพระราม 2 ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

ราคาพิเศษ
9,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64
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ราคาต้ังขาย 14,765,000 บาท ราคาต้ังขาย 69,960,000 บาท ราคาพิเศษ 35,000,000 บาท

เน้ือท่ี 21-0-49 ไร่
รหัส C-PTH-FT-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/3
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346)

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 128,685,000 บาท

เน้ือท่ี 1-3-46 ไร่
รหัส A-BKK-PS-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 20/70 หมู่บ้านกฤษดานคร 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพมหานคร
 
  

ตล่ิงชัน

ราคาต้ังขาย 17,265,000 บาท

เน้ือท่ี 130.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-CB-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 129/1-6 ถนนสุขาประชาสรรค์ 1
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 23,107,000 บาท

เน้ือท่ี 4-1-35 ไร่  รหัส DL-PTH-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 32/2 ซอยวัดบ่อทอง

ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี (ทล.346)
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  15,928,000  บาท

ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 12,400,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-AB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/11
ซอยเทพกุญชร 36 ตําบลคลองหน่ึง

อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ราคาพิเศษ 16,000,000 บาท

เน้ือท่ี 6-0-12 ไร่
รหัส 21-PTH-AB-0001

ท่ีอยู่ ถนนลําลูกกา คลอง 12-13
ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  20,414,000  บาท

ลําลูกกา
เน้ือท่ี 12 ไร่

รหัส 20-SSK-FT-0004
ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 17

ถนนเศรษฐกิจ ตําบลดอนไก่ดี
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

เน้ือท่ี 8-0-52 ไร่
รหัส E-SSK-FT-0001

ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 15 ถนนเศรษฐกิจ
ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย  39,994,000  บาท

กระทุ่มแบน

เมืองสมุทรสาคร

เมืองสมุทรปราการ

ตลิ�งชัน / ปากเกร็ด / ธัญบุร� /   ลาดหลุมแก�ว / ลำลูกกา / หนองเสือ / บางพลี / บางบ�อ / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 300.00 ตร.ว.
รหัส 11-SPK-FT-0003
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/277
หมู่บ้านบางปใูหม่นคร 4
ซอยเทศบาลบางป ู91 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปใูหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  12,503,000  บาท

เน้ือท่ี 273.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-OB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 25/20 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 23
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 8,849,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย
29,417,000 บาท

เน้ือท่ี 5-0-57.8 ไร่
รหัส DF-SSK-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ซอย 2
ถนนพระราม 2 ตําบลบางโทรัด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

ราคาพิเศษ
9,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



ทรัพย�ทั่วไทย

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 39ิ

เชียงใหม� นครสวรรค� นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ราชบุร� นครปฐม ชลบุร� ระยอง สงขลา ภูเก็ต

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 8,400,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 2,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เมืองนครสวรรค์
เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว. รหัส H-UDN-SH-0232

ท่ีอยู่ เลขท่ี 444/2 หมู่บ้านสวรรยา พาวิลเล่ียน
ซอยคํางาม ถนนเล่ียงเมืองอุดรธานี

ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
ราคาต้ังขาย  4,635,000  บาท

เมืองอุดรธานี

ราคาพิเศษ 4,200,000 บาท

เน้ือท่ี 34.90 ตร.ว. รหัส DE-UBN-SH-0114
ท่ีอยู่ เลขท่ี 777/126 หมู่บ้านปิ่ นดาว 3

ถนนสายดงเก่า-ขามใหญ่ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

ราคาต้ังขาย  2,613,000  บาท

เมืองอุบลราชธานี

ราคาพิเศษ 15,000,000 บาท

เน้ือท่ี 17-0-26 ไร่
รหัส N-RAT-VL-0001

ท่ีอยู่ ถนนพระราม 2 (กม.ท่ี 82)
 ตําบลวังมะนาว อําเภอปากท่อ ราชบุรี

ราคาต้ังขาย  19,625,000  บาท

ปากท่อ

เน้ือท่ี 71.20 ตร.ว รหัส DE-NKP-SH-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 88/1 หมู่บ้านปาล์มวิลล์

ถนนวัดเทียนดัด-อ้อมใหญ่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสามพราน นครปฐม

ราคาต้ังขาย  3,850,000  บาท

เน้ือท่ี 136.50 ตร.ว. รหัส DE-CHO-SH-0179
ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/28 หมู่บ้านเดอะรอยัล สามมุข  

ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ราคาต้ังขาย  10,450,000  บาท

เมืองชลบุรี
เน้ือท่ี 81.50 ตร.ว. รหัส H-RAY-SH-0155

ท่ีอยู่ เลขท่ี 10/128 หมู่บ้านลมทะเล
ถนนบ้านฉาง-บ้านวงเพชร

ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง ระยอง
ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

บ้านฉาง
เน้ือท่ี 51.10 ตร.ว.

รหัส DE-SKL-SH-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 568/4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศร์

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ สงขลา
ราคาต้ังขาย   4,400,000  บาท

หาดใหญ่

เน้ือท่ี 69.20 ตร.ว. รหัส DE-CHM-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/3 หมู่บ้านชญยล

ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ราคาต้ังขาย  4,793,000  บาท

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว.
รหัส DD-NSM-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 271/112
หมู่บ้านเดอะโฮม สเปซ
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
ราคาต้ังขาย  3,520,000  บาท

ราคาพิเศษ
3,200,000 บาท

เน้ือท่ี 246.28 ตร.ม. 
รหัส DE-PKT-CU-0103
ท่ีอยู่ เลขท่ี 166/9
บลูแคนยอน คันทรี คลับ
ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง ภูเก็ต
ราคาต้ังขาย  9,482,000  บาท

เมืองเชียงใหม่

เมืองนครราชสีมา

ถลาง

สามพราน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
7,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว. รหัส DE-NSW-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 104/12 หมู่บ้านสวนบึงบอระเพ็ด

ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง ตําบลแควใหญ่
อําเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

ราคาต้ังขาย  1,518,000  บาท

ราคาพิเศษ 1,350,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 2,140,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

HOME
LAND
CONDO

ทรัพย์ทั ่วไทย

คัด
สรร คุ้มค่า เพ

ื่อคุณ
 | บ้าน / ที่ด

ิน / คอนโด
 | จาก B

A
M

 เท่านั้น 



ทรัพย�ทั่วไทย

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 39ิ

เชียงใหม� นครสวรรค� นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ราชบุร� นครปฐม ชลบุร� ระยอง สงขลา ภูเก็ต

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 8,400,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 2,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เมืองนครสวรรค์
เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว. รหัส H-UDN-SH-0232

ท่ีอยู่ เลขท่ี 444/2 หมู่บ้านสวรรยา พาวิลเล่ียน
ซอยคํางาม ถนนเล่ียงเมืองอุดรธานี

ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
ราคาต้ังขาย  4,635,000  บาท

เมืองอุดรธานี

ราคาพิเศษ 4,200,000 บาท

เน้ือท่ี 34.90 ตร.ว. รหัส DE-UBN-SH-0114
ท่ีอยู่ เลขท่ี 777/126 หมู่บ้านปิ่ นดาว 3

ถนนสายดงเก่า-ขามใหญ่ ตําบลขามใหญ่
อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

ราคาต้ังขาย  2,613,000  บาท

เมืองอุบลราชธานี

ราคาพิเศษ 15,000,000 บาท

เน้ือท่ี 17-0-26 ไร่
รหัส N-RAT-VL-0001

ท่ีอยู่ ถนนพระราม 2 (กม.ท่ี 82)
 ตําบลวังมะนาว อําเภอปากท่อ ราชบุรี

ราคาต้ังขาย  19,625,000  บาท

ปากท่อ

เน้ือท่ี 71.20 ตร.ว รหัส DE-NKP-SH-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 88/1 หมู่บ้านปาล์มวิลล์

ถนนวัดเทียนดัด-อ้อมใหญ่ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสามพราน นครปฐม

ราคาต้ังขาย  3,850,000  บาท

เน้ือท่ี 136.50 ตร.ว. รหัส DE-CHO-SH-0179
ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/28 หมู่บ้านเดอะรอยัล สามมุข  

ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ราคาต้ังขาย  10,450,000  บาท

เมืองชลบุรี
เน้ือท่ี 81.50 ตร.ว. รหัส H-RAY-SH-0155

ท่ีอยู่ เลขท่ี 10/128 หมู่บ้านลมทะเล
ถนนบ้านฉาง-บ้านวงเพชร

ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง ระยอง
ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

บ้านฉาง
เน้ือท่ี 51.10 ตร.ว.

รหัส DE-SKL-SH-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 568/4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศร์

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ สงขลา
ราคาต้ังขาย   4,400,000  บาท

หาดใหญ่

เน้ือท่ี 69.20 ตร.ว. รหัส DE-CHM-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/3 หมู่บ้านชญยล

ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ราคาต้ังขาย  4,793,000  บาท

ราคาพิเศษ 3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว.
รหัส DD-NSM-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 271/112
หมู่บ้านเดอะโฮม สเปซ
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
ราคาต้ังขาย  3,520,000  บาท

ราคาพิเศษ
3,200,000 บาท

เน้ือท่ี 246.28 ตร.ม. 
รหัส DE-PKT-CU-0103
ท่ีอยู่ เลขท่ี 166/9
บลูแคนยอน คันทรี คลับ
ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง ภูเก็ต
ราคาต้ังขาย  9,482,000  บาท

เมืองเชียงใหม่

เมืองนครราชสีมา

ถลาง

สามพราน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ
7,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว. รหัส DE-NSW-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 104/12 หมู่บ้านสวนบึงบอระเพ็ด

ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง ตําบลแควใหญ่
อําเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

ราคาต้ังขาย  1,518,000  บาท

ราคาพิเศษ 1,350,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64

ราคาพิเศษ 2,140,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 64



BAM
สิทธิพิเศษสำาหรับผู้ซื ้อทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
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www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70041

หลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์

เงื ่อนไขการวางเงินประกันการเสนอซื้อ

HOME / LAND / CONDO

ราคาเสนอซื้อ
ไม่เกิน 500,000 บาท

500,001 ถึง 2,000,000 บาท
2,000,001 ถึง 5,000,000 บาท

5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท
10,000,001 ถึง 20,000,000 บาท
20,000,001 ถึง 50,000,000 บาท

50,000,001 ถึง 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท

จำานวนเงินประกัน
5,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
500,000 บาท
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท

เง่ือนไขการทำาสัญญาจะจะซ้ือขาย การชำาระเงิน และการ
โอนกรรมสิทธิ์

 1.
 

2.

3.

ให้ผู้ที่จะเสนอซื้อทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยภ�ยใน 15 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีอนุมัติพร้อมชำ�ระเงินมัดจำ� 30% ของร�ค�
อนุมัติข�ย ถ้�ผู้เสนอซ้ือไม่เข้�ม�ทำ�สัญญ�จะซ้ือจะข�ย
ภ�ยในกำ�หนดระยะเวล� ให้ยกเลิกก�รอนุมัติก�รข�ย
ทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขซื้อคืนให้ผู้เสนอซื้อเข้�ทำ�สัญญ�
ภ�ยใน 15 วัน หลังจ�กวันที่ลูกหนี้เดิมไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืน 
หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวล�ของก�รใช้สิทธิ์ซื้อคืน
ผู้ซื ้อต้องชำ�ระเงินส่วนที่เหลืออีก 70% พร้อมโอน
กรรมสิทธ์ิภ�ยใน 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ีทำ�สัญญ�จะซ้ือ
จะข�ย

 

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับภ�ระบรรด�ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดที่เกิดจ�ก
ก�รโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิก�รเช่�ทรัพย์สิน รวมท้ังภ�ษี
มูลค่�เพ่ิม ค่�อ�กร ค่�ธรรมเนียมก�รโอน และค่�ใช้จ่�ยอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ค่�ธรรมเนียมก�รโอนส�ธ�รณูปโภค เช่น ไฟฟ้�
ประป� และจะต้องคืนมัดจำ�หรือเงินประกันท่ีบริษัทได้ว�งไว้
กับหน่วยง�นส�ธ�รณูปโภคให้แก่บริษัท

การผิดเงื่อนไข

กรณีที่บริษัทได้อนุมัติก�รข�ยทรัพย์สินต�มร�ค�ที่ผู้ซื้อ
กำ�หนดไว้ และปร�กฏว่�ผู้เสนอซื้อไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม
เงื ่อนไขได้ บริษัทส�ม�รถดำ�เนินก�ริบเงินประกันก�ร
เสนอซื้อ เงินมัดจำ� และเงินอื่น ๆ ที่ผู้เสนอซื้อชำ�ระไว้แล้ว
ต�มกรณี

 หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์





สถานที่ตั้งสำานักงาน
สำานักงานใหญ่

99  ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500
Call Center  02-630-0700

www.bam.co.th

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำาหน่ายทรัพย์ปริมณฑล 1
242/8-9 ซอยวิภ�วดีรังสิต 82 แขวงสน�มบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมห�นคร 10210   โทร. 02-533-6511-3   โทรส�ร 02-533-6514

ที่ตั ้งสำานักงานภูมิภาค

ภาคเหนือ (ตอนบน)
สำานักงานเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ
207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000  โทร. 053-266-472-5  โทรส�ร 053-266-476

สำานักงานเชียงใหม่ เจริญเมือง
115 ถนนเจริญเมือง ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000  โทร. 053-244-075-6  โทรส�ร 053-244-077

สำานักงานเชียงราย
246 ถนนธน�ลัย ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย เชียงร�ย 57000
โทร. 053-711-763, 053-711-773, 053-711-003, 053-711-146
โทรส�ร 053-711-503

สำานักงานลำาปาง
399/7-8 ถนนไฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ตำ�บลสวนดอก อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง ลำ�ป�ง
52100  โทร. 054-217-127, 054-217-321, 054-228-380
โทรส�ร 054-226-641

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
สำานักงานพิษณุโลก
227/27 ถนนบรมไตรโลกน�รถ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000  โทร. 055-247-488, 055-247-489
โทรส�ร 055-247-487

สำานักงานแพร่
235 ถนนเจริญเมือง ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
โทร. 054-511-049, 054-511-546, 054-621-121  โทรส�ร 054-511-782

สำานักงานนครสวรรค์
1250/9-10 หมู่ 10 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
60000  โทร. 056-372-107-8  โทรส�ร 056-372-109

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำานักงานขอนแก่น
292 ถนนหน้�เมือง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทร. 043-225-226-8  โทรส�ร 043-226-219

สำานักงานอุดรธานี
165,167 ถนนโพธิ์ศรี ตำ�บลหม�กแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี อุดรธ�นี 41000
โทร. 042-240-538-40  โทรส�ร 042-221-158

สำานักงานนครราชสีมา
30 ถนนโพธิ์กล�ง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� นครร�ชสีม� 30000 
โทร. 044-244-288, 044-244-388, 044-255-726   โทรส�ร 044-241-594, 
044-259-386

สำานักงานอุบลราชธานี
7 ถนนกันทรลักษ์ ตำ�บลว�รินชำ�ร�บ อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ อุบลร�ชธ�นี 34190 
โทร. 045-321-382, 045-321-161, 045-269-422   โทรส�ร 045-321-062

ภาคตะวันออก
สำานักงานชลบุร ี
83/5-7 หมู่่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
20000  โทร. 038-144-130-2  โทรส�ร 038-144-135

สำานักงานระยอง
79 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่�ประดู่ อำ�เภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทร. 038-611-591, 038-611-028, 038-612-836  โทรส�ร 038-612-837

สำานักงานฉะเชิงเทรา
108/16-17 ถนนมห�จักรพรรดิ ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร�
ฉะเชิงเทร� 24000   โทร. 038-512-900-1   โทรส�ร 038-512-902

ภาคกลาง
สำานักงานสุพรรณบุรี
330/1-3 หมู่่ 5 ถนนไผ่ขว�ง-ล�ดต�ล ตำ�บลท่�ระหัด อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 72000   โทร. 035-524-183-5, 035-522-993
โทรส�ร 035-524-186

สำานักงานสระบุรี
127 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลป�กเพรียว อำ�เภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
โทร. 036-221-871, 036-223-989  โทรส�ร 036-223-733

สำานักงานราชบุรี
194/2 ถนนทรงพล ตำ�บลบ้�นโป่ง อำ�เภอบ้�นโป่ง ร�ชบุรี 70110 
โทร. 032-211-045, 032-211-934, 032-301-021   โทรส�ร 032-221-892

สำานักงานนครปฐม
603 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจรเข้ อำ�เภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทร. 034-243-381-3   โทรส�ร 034-243-384

ภาคใต้ (ตอนบน)
สำานักงานสุราษฎร์ธานี
14-14/1-2 ถนนตล�ดใหม่ ตำ�บลตล�ด อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี สุร�ษฎร์ธ�นี 
84000   โทร. 077-284-961-3, 077-288-962   โทรส�ร 077-281-287

สำานักงานภูเก็ต
5/5, 5/11 หมู่ 8 ตำ�บลฉลอง อำ�เภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
โทร. 076-384-461-3  โทรส�ร 076-384-464

สำานักงานประจวบคีรีขันธ์
41 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลเข�น้อย อำ�เภอปร�ณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร. 032-621-499, 032-622-039, 032-622-050   โทรส�ร 032-622-051

ภาคใต้ (ตอนล่าง)
สำานักงานหาดใหญ่
257 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห�ดใหญ่ อำ�เภอห�ดใหญ่ สงขล� 90110
โทร. 074-261-501-4   โทรส�ร 074-262-572

สำานักงานนครศรีธรรมราช
101/8 ถนนพัฒน�ก�รคูขว�ง ตำ�บลคลัง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช
นครศรีธรรมร�ช 80000   โทร. 075-344-770-2  โทรส�ร 075-344-773

สำานักงานยะลา
79, 81 ถนนพิพิธภักดี ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะล� ยะล� 95000 
โทร. 073-223-740-2   โทรส�ร 073-223-743
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