
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดสงขลาอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดสงขลาอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาดใหญใน โทร. 074-423638-40
• คุณมนตรี เดชะติน โทร. 081-836-7947, คุณกลวัชร ธรรมใจ โทร. 080-060-2375
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธันยชนก ไชนาพันธุพิพัฒน โทร. 02-2732389, 081-839-6913

โฉนดเลขที่ : 000  เนื้อที่ 
ที่ตั้ง : 000

ทร
ัพย
เดน

โฉนดเลขท่ี : 83140  เน้ือท่ี : 0-0-63.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 303/20 หมูบานเบญจพร
  ซอยเบญจพรโพธ์ิทอง ถนนนวมินทร

  ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา

  จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-09787
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท5,090,000
 LAT : 7.166380  LONG : 100.595247

โฉนดตราจองเลขท่ี : 2674
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 25/189
  ซอยสวนตูล 13 ถนนสงขลา-นาทวี
  ซอย 5 ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-08913
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท3,138,000
GPS LAT : 7.146764  LONG : 100.612395

โฉนดเลขที่ : 36679, 39247
เนื้อที่ : 0-2-48.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4 หมูที่ 8 ซอยเตาหลวง 6

  ถนนเตาหลวง ตำบลเขารูปชาง

  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-10318
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท24,200,000
GPS LAT : 7.181401  LONG : 100.595777

โฉนดเลขท่ี : 219405, 244484
เน้ือที่ : 0-0-67.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 276
  หมูบานหาดใหญคลัสเตอรเฮาส
  ซอยคลัสเตอรเฮาส สาย 3
  ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-10438
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท4,309,000
 LAT : 6.990552  LONG : 100.422192
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โฉนดเลขที่ : 206360-62  เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 902/146
  หมูบานประกายทอง (เฟส 2)
  ซอยประกายทอง ซอย 7
  ถนนประกายทอง ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-06562
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท5,315,000
GPS LAT : 7.001380  LONG : 100.423503
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โฉนดเลขท่ี : 123302-6, 144254
เน้ือที่ : 0-2-20.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/8 ซอยถนนรัตนอุทิศ
  ซอย 2 ถนนรัตนอุทิศ
  ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-08054
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท17,551,000
GPS LAT : 7.012770  LONG : 100.461507
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หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำทางสาธารณประโยชน และ
  เขตคลองสำโรง ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซ้ือ
  ตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ราคาขาย บาท5,300,000
GPS LAT : 7.172832  LONG : 100.592938

รหัสทรัพยสิน 04-88-04015
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 57153
เนื้อที่ : 0-0-30.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 140/35
  ถนนติณสูลานนท
  ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,774,000
GPS LAT : 7.083979  LONG : 100.643498

รหัสทรัพยสิน 09-88-00574
ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 61790
เนื้อที่ : 2-2-25.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 33/3 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-นาทวี
  (ทล.408) ตำบลทุงหวัง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท750,000
GPS LAT : 7.124570  LONG : 100.657027

รหัสทรัพยสิน 01-88-10499
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 55145 เน้ือที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโครงการหาดสงขลา
  ซอยถนนเทพสุนทร 2
  ถนนเลียบชายทะเล
  ตำบลเกาะแตว
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,830,000
GPS LAT : 7.179134  LONG : 100.609061

รหัสทรัพยสิน 03-88-04594
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 17129-30
เนื้อที่ : 0-0-43.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 30, 32
  ซอยไมมีชื่อ ถนนไทรบุรี
  ตำบลบอยาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,880,000
GPS LAT : 7.173878  LONG : 100.595552

รหัสทรัพยสิน 03-88-04106
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 15940, 15944
เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 139/4 หมูบานปองสุข
  ซอยโพธ์ิเงิน ถนนนวมินทร
  ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,850,000
GPS LAT : 7.183802  LONG : 100.595758

รหัสทรัพยสิน 03-88-03972
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 43964
เนื้อที่ : 0-0-24.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 50
  ซอยถนนราษฎรอุทิศ 2 ซ.3
  ถนนราษฎรอุทิศ ตำบลบอยาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,477,000
GPS LAT : 7.168866  LONG : 100.600831

รหัสทรัพยสิน 02-88-10722
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 75237
เนื้อที่ : 0-0-67.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 141/61
  หมูบานทวีทรัพย
  ถนนกัณประไพ
  ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท10,747,000
GPS LAT : 7.149036  LONG : 100.591330

รหัสทรัพยสิน 02-88-10600
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 55451
เนื้อที่ : 1-1-74.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 237/16
  ซอยเปรมสุข 4
  ถนนนวมินทร
  ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,711,000
GPS LAT : 7.176623  LONG : 100.602425

รหัสทรัพยสิน 02-88-09937
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 17681, 41437
เนื้อที่ : 0-1-37.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 109/100
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนประสานมิตร
  ตำบลเขารูปชาง
  อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท12,661,000
GPS LAT : 7.142285  LONG : 100.281353

รหัสทรัพยสิน 02-88-08073
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1373
เนื้อที่ : 0-3-7.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 155
  ถนนยนตรการกำธร (ทล.406)
  ตำบลกำแพงเพชร
  อำเภอรัตภูมิ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,265,000
GPS LAT : 7.114253  LONG : 100.238043

รหัสทรัพยสิน 02-88-10136
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 26922
เนื้อที่ : 0-1-8.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 29/4
  ถนนสายทุงจำปา-คลองยางแดง
  ตำบลทาชะมวง อำเภอรัตภูมิ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท11,025,000
GPS LAT : 7.139247  LONG : 100.272785

รหัสทรัพยสิน 01-88-10333
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 909
เนื้อที่ : 1-3-27.80 ไร
ที่ตั้ง : ถนนยนตรการกำธร
  (ทล.406)
  ตำบลกำแพงเพชร
  อำเภอรัตภูมิ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท6,412,000
GPS LAT : 6.816975  LONG : 100.437409

รหัสทรัพยสิน 02-88-09720
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14954-55
เนื้อที่ : 19-1-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 114/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายคลองแงะ-ควนสตอ
  (ทล.4145) ตำบลทาโพธิ์
  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,892,000
GPS LAT : 6.797173  LONG : 100.427437

รหัสทรัพยสิน 02-88-09820
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 63624-27
เนื้อที่ : 0-2-47 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ถนนสายคลองแงะ-ควนสตอ
  (ทล.4145) ตำบลทาโพธิ์
  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท821,000
GPS LAT : 6.721471  LONG : 100.254669

รหัสทรัพยสิน 02-88-08556
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 30060
เนื้อที่ : 1-0-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 28/2 ถนนบานตะโละ
  ตำบลปาดังเบซาร
  อำเภอสะเดา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท18,860,000
GPS LAT : 6.525381  LONG : 100.419046

รหัสทรัพยสิน 04-88-04995
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 40277, 40286-87,
  นส.3 ก. 1135
เนื้อท่ี : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 140/10, 12
  ซอยถนนไทย-จังโหลน ซอย 26
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,000,000
GPS LAT : 6.636976  LONG : 100.435631

รหัสทรัพยสิน 04-88-04069
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 51012
เนื้อที่ : 0-0-24.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 94/14
  หมูบานบุญยฉัตร
  ซอยถนนบุญยฉัตร ซอย 1/1
  ถนนบานลุม-บานหวยคู
  ตำบลสำนักแตว อำเภอสะเดา
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท8,733,000
GPS LAT : 6.725153  LONG : 100.459599

รหัสทรัพยสิน 12-88-00566
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 11377, 12384, 44527-29
เนื้อที่ : 0-2-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 251 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานใหม-บานบางแหง
  ตำบลปริก อำเภอสะเดา
  จังหวัดสงขลา
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หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำแนวเขต
  ทางหลวง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ราคาขาย บาท4,830,000
GPS LAT : 6.940929  LONG : 100.470061

รหัสทรัพยสิน 02-88-11337
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 246980
เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 434/24
  หมูบานสวนสิริ
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,994,000
GPS LAT : 6.939026  LONG : 100.470658

รหัสทรัพยสิน 02-88-09935
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2813
เนื้อที่ : 0-0-47.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 413 ถนนกาญจนวนิช
  ตำบลบานพรุ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,173,000
GPS LAT : 6.989787  LONG : 100.476250

รหัสทรัพยสิน 02-88-10245
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 90637
เนื้อที่ : 0-1-26.70 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี
  ซอยชุมชนบอนไก-ทายาง
  ถนนประชาอุทิศ
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,405,000
GPS LAT : 7.001323  LONG : 100.422770

รหัสทรัพยสิน 02-88-09778
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 203823-24
เนื้อที่ : 0-0-51 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 902/114
  หมูบานประกายทอง
  ซอยถนนประกายทอง
  ถนนเลียบคลองชลประทาน
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,600,000
GPS LAT : 6.983143  LONG : 100.439221

รหัสทรัพยสิน 02-88-09828
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 227759
เนื้อที่ : 0-0-53.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 689/89
  หมูบานปาลมสปริง วิลล
  ซอยปาลมสปริง วิลล
  ถนนสายเล่ียงเมืองหาดใหญ
  (ทล.43) ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,290,000
GPS LAT : 6.999360  LONG : 100.423123

รหัสทรัพยสิน 02-88-08128
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
โฉนดเลขที่ : 206727
เนื้อที่ : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 902/95
  หมูบานประกายทอง
  ซอยหมูบานประกายทอง
  ถนนเลียบคลองสงน้ำสายใหญ
  ฝงขวา ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท10,351,000
GPS LAT : 7.001561  LONG : 100.488337

รหัสทรัพยสิน 02-88-10669
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 146406
เนื้อที่ : 0-0-77.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 191 ซอยคลองเรียน 2
  ซอย 2 ถนนคลองเรียน 2
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท7,628,000
GPS LAT : 7.027671  LONG : 100.472447

รหัสทรัพยสิน 02-88-10596
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4613
เนื้อที่ : 0-0-90.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 86/484
  ซอยสายบัณฑิต
  ถนนนิพนธสงเคราะห 3
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท8,982,000
GPS LAT : 6.977051  LONG : 100.443947

รหัสทรัพยสิน 02-88-11122
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 289455 (เดิม ฉ.152914)
เนื้อที่ : 0-3-90.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 92 ซอยสามสกุลอุทิศ
  ถนนปกครองพัฒนา 1
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,987,000
GPS LAT : 7.033078  LONG : 100.496580

รหัสทรัพยสิน 02-88-07875
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 213213
เนื้อที่ : 0-1-9.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55/2 ซอยพรหมคีรี
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.407)
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 7.045950  LONG : 100.484220

รหัสทรัพยสิน 03-88-04286
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 237071
เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 91/38
  หมูบานทรัพยจุไร
  ซอยสำราญโรจน
  ถนนรวมอุทิศ ตำบลคลองแห
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,720,000
GPS LAT : 7.035823  LONG : 100.485178

รหัสทรัพยสิน 03-88-03934
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

นส.3 ก. เลขที่ : 5836
เนื้อท่ี : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 186/44
  หมูบานพุทธรักษา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานคลองเตย
  -บานคลองเปล ตำบลคอหงส
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,550,000
GPS LAT : 6.990558  LONG : 100.472221

รหัสทรัพยสิน 03-88-03948
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 247835
เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 72 (111/99)
  หมูบานมีสุข ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสามัคคี ตำบลคอหงส
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 6.990456  LONG : 100.472451

รหัสทรัพยสิน 03-88-04250
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 250666
เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 118/320
  หมูบานมีสุข ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสามัคคี ตำบลคอหงส
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,000,000
GPS LAT : 6.945138  LONG : 100.468150

รหัสทรัพยสิน 03-88-04488
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 223755
เนื้อที่ : 0-0-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49/10
  ถนนหยงสตาร
  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,415,000
GPS LAT : 6.927371  LONG : 100.469008

รหัสทรัพยสิน 03-88-04584
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 212188
เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 623/4
  หมูบานเจริญสุข ซอยไมมีชื่อ
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท6,493,000
GPS LAT : 6.939021  LONG : 100.470816

รหัสทรัพยสิน 19-88-00009
ประเภททรัพยสิน อาคารจอดรถ

โฉนดเลขที่ : 80697
เนื้อที่ : 0-1-32.40 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ซอยถนนเมืองบานพรุ 39
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน ดานทิศเหนือ
ขนาด 3.1x15 ม. (เนื้อที่ประมาณ 11.6 ตร.ว.) และบางสวน
ดานทิศตะวันตก ขนาด 0.8x20 ม. (เนื้อที่ประมาณ 4 ตร.ว.)
ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
กอนการเสนอซื้อ

ราคาขาย บาท7,921,000
GPS LAT : 6.976940  LONG : 100.337801

รหัสทรัพยสิน 02-88-11426
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 109654-55
เนื้อที่ : 0-1-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 46/3
  ถนนทามวง-ตอนตอ
  เขตเทศบาลนครหาดใหญ
  ตำบลทุงตำเสา
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ราคาขาย บาท9,466,000
GPS LAT : 6.868364  LONG : 100.458698

รหัสทรัพยสิน 01-88-10808
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 267518
เนื้อที่ : 4-1-21 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 4
  แยกจากถนนเพชรเกษม
  (ทล.4) ตำบลพะตง
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,705,000
GPS LAT : 7.088566  LONG : 100.556360

รหัสทรัพยสิน 01-88-10730
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 271685-88
เนื้อที่ : 0-3-5.50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยรมเย็น
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.407)
  ตำบลน้ำนอย
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,584,000
GPS LAT : 7.085350  LONG : 100.559567

รหัสทรัพยสิน 01-88-10783
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 168594, 168596
เนื้อที่ : 0-0-90 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.407)
  ตำบลทาขาม
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท977,000
GPS LAT : 6.960639  LONG : 100.390391

รหัสทรัพยสิน 01-88-10746
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 206642-45, 206667
เนื้อที่ : 0-3-10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสนามบิน-บานกลาง
  ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,080,000
GPS LAT : 7.087515  LONG : 100.556360

รหัสทรัพยสิน 01-88-10731
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 273237-39
เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยรมเย็น
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.407)
  ตำบลน้ำนอย
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท8,900,000
GPS LAT : 7.014266  LONG : 100.487980

รหัสทรัพยสิน 04-88-04145
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 109193
เนื้อที่ : 0-0-25.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 331
  หมูบานรุงทิวาปารค
  ถนนเพชรเกษม 11
  ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท8,200,000
GPS LAT : 7.013451  LONG : 100.477397

รหัสทรัพยสิน 04-88-03833
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7129
เนื้อที่ : 0-0-23.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 7/39 ถนนจิระนคร
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท7,500,000
GPS LAT : 6.997878  LONG : 100.473717

รหัสทรัพยสิน 04-88-04326
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดตราจองเลขท่ี : 6256
เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 29/15
  ถนนศรีภูวนารถ
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,750,000
GPS LAT : 7.003284  LONG : 100.482017

รหัสทรัพยสิน 04-88-04873
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 64145-46
เนื้อที่ : 0-0-28.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 148, 150 ซอย 8
  ถนนราษฏรยินดี
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,700,000
GPS LAT : 6.870647  LONG : 100.470545

รหัสทรัพยสิน 04-88-04209
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 29024-25
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 121, 123
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลพะตง
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,500,000
GPS LAT : 7.016540  LONG : 100.462111

รหัสทรัพยสิน 04-88-04649
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 277254
เนื้อที่ : 0-0-18.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 132 ถนนรัตนอุทิศ
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,530,000
GPS LAT : 7.009941  LONG : 100.461938

รหัสทรัพยสิน 04-88-04806
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 17221
เนื้อที่ : 0-0-20.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 17 ซอย 1/1
  ถนนโชคสมานคุณ 1
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,600,000
GPS LAT : 6.997970  LONG : 100.431238

รหัสทรัพยสิน 04-88-04983
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
โฉนดเลขที่ : 245343
เนื้อที่ : 0-0-22.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 391
  หมูบานสกายปารค คลองอีต่ำ
  ถนนตอนแยกสาย 414
  -ทาอากาศยานหาดใหญ
  (ทล.4135) ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท2,875,000
GPS LAT : 7.000181  LONG : 100.476223

รหัสทรัพยสิน 04-88-05019
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดตราจองเลขท่ี : 7955
เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 9
  ซอย 4 ละมายสงเคราะห
  ถนนละมายสงเคราะห
  ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,910,000
GPS LAT : 7.029900  LONG : 100.486492

รหัสทรัพยสิน 04-88-04596
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 84342
เนื้อที่ : 0-0-19.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 77 (185/25)
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายผังเมือง
  รวมเมืองหาดใหญ (สข.5061)
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,500,000
GPS LAT : 7.047767  LONG : 100.472978

รหัสทรัพยสิน 04-88-04415
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 262007
เนื้อที่ : 0-0-19.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 74/28
  หมูบานบานตลาดน้ำคลองแห
  ซอยถนนราษฎรสามัคคี
  ถนนลพบุรีราเมศวร (ทล.414)
  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท13,939,000
GPS LAT : 6.954609  LONG : 100.402389

รหัสทรัพยสิน 09-88-00565
ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 182686
เนื้อที่ : 1-1-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 117/8
  ซอยพิทักษอนันท
  ถนนประชารวมใจ 2
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,800,000
GPS LAT : 6.995178  LONG : 100.464139

รหัสทรัพยสิน 03-88-03530
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 78535
เนื้อที่ : 0-0-51.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 35, 37 หมูบานดีแลนด
  ถนนดีแลนด 1 และ 2
  ถนนพลพิชัย ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ
  จังหวัดสงขลา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ร
ะโน

ด
อ.ควนเนียง

อ.บางกล่ำ

ราคาขาย บาท1,364,000
GPS LAT : 7.773751  LONG : 100.353613

รหัสทรัพยสิน 02-88-10171
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

นส.3 ก. เลขที่ : 3596
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 30/11 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลปากแตระ
  อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท5,194,000
GPS LAT : 7.716049  LONG : 100.371208

รหัสทรัพยสิน 12-88-00551
ประเภททรัพยสิน โกดัง

นส.3 ก. เลขท่ี : 2197, 2743
เนื้อที่ : 1-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 163/2 หมู 1
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล. 408) ตำบลระวะ
  อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,277,000
GPS LAT : 7.715595  LONG : 100.371458

รหัสทรัพยสิน 26-88-00024
ประเภททรัพยสิน เพิงอเนกประสงค

โฉนดเลขที่ : 8760-61, 8768
เนื้อที่ : 0-3-55 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลระวะ
  อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท14,471,000
GPS LAT : 7.778453  LONG : 100.324601

รหัสทรัพยสิน 02-88-09695
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 23929-30
เนื้อที่ : 0-2-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 167, 169, 171
  ถนนราษฏรบำรุง
  ตำบลระโนด อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,110,000
GPS LAT : 7.649395  LONG : 100.399232

รหัสทรัพยสิน 02-88-10058
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45404
เนื้อที่ : 0-0-99.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 215
  ซอยถนนสายโยชน
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลบอตรุ
  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,580,000
GPS LAT : 7.760707  LONG : 100.372445

รหัสทรัพยสิน 02-88-08177
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 40297
เนื้อที่ : 0-1-96 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 110 หมู 5
  ถนนสายวัดปากแตระ
  -หัวเกาะชาง
  แยกจากถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลปากแตระ
  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,931,000
GPS LAT : 7.768293  LONG : 100.327949

รหัสทรัพยสิน 01-88-10635
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 24221-28
เนื้อที่ : 12-1-13 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบเหมือง
  สาธารณประโยชน
  ถนนสายบานหัวถิ่น
  -ที่วาการอำเภอระโนด
  ตำบลระโนด อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,863,000
GPS LAT : 7.187043  LONG : 100.398725

รหัสทรัพยสิน 02-88-11129
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 21963
เนื้อที่ : 1-0-56.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 37/3
  ถนนสายบานทามวง
  -วัดคงคาวดี ตำบลรัตภูมิ
  อำเภอควนเนียง
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,772,000
GPS LAT : 7.186549  LONG : 100.399126

รหัสทรัพยสิน 02-88-11159
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 26305
เนื้อที่ : 0-0-77.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 37/4
  ถนนสายควนเนียง-ปากบาง
  (ทล.4053) ตำบลรัตภูมิ
  อำเภอควนเนียง
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท3,652,000
GPS LAT : 7.251507  LONG : 100.545088

รหัสทรัพยสิน 02-88-10088
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45408
เนื้อที่ : 0-1-44.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 155/18-23
  ซอยถนนรวมใจพัฒนา
  ถนนรวมใจพัฒนา
  ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,725,000
GPS LAT : 7.258694  LONG : 100.524677

รหัสทรัพยสิน 03-88-04521
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 52675
เนื้อที่ : 0-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 69/8 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลชิงโค
  อำเภอสิงหนคร
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท18,155,000
GPS LAT : 7.245672  LONG : 100.554580

รหัสทรัพยสิน 12-88-00528
ประเภททรัพยสิน โกดัง

โฉนดเลขที่ : 48451-52
เนื้อที่ : 4-1-37.70 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลหัวเขา
  อำเภอสิงหนคร
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,657,000
GPS LAT : 7.346448  LONG : 100.482380

รหัสทรัพยสิน 01-88-10781
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
โฉนดเลขที่ : 3571-73, 3975-76
เนื้อที่ : 0-2-49 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-ระโนด
  (ทล.408) ตำบลมวงงาม
  อำเภอสิงหนคร
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,238,000
GPS LAT : 7.341644  LONG : 100.488199

รหัสทรัพยสิน 01-88-10191
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 3065
เนื้อที่ : 0-1-65 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสงขลา-ระโนด
  ตำบลมวงงาม
  อำเภอสิงหนคร
  จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,250,000
GPS LAT : 7.015584  LONG : 100.425957

รหัสทรัพยสิน 02-88-09938
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27948
เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 219/46
  หมูบานสกายปารค
  ซอยสามัคคีพัฒนา 1
  ถนนลพบุรีราเมศวร (ทล.414)
  ตำบลทาชาง อำเภอบางกล่ำ
  จังหวัดสงขลา

อ.ส
ิงห

นค
ร

อ.ส
ทิง

พร
ะ

โฉนดเลขที่ : 16437, 16444-45
เน้ือท่ี : 8-2-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 15/3 หมู 2
  ถนนสายบานชุมพล-บานทาหิน (สข.2082)
  ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 13-88-00075
ประเภททรัพยสิน ฟารม

ราคาขาย บาท15,469,000
GPS LAT : 7.513158  LONG : 100.410322

โฉนดเลขที่ : 6301, 27904
เนื้อท่ี : 1-2-7.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 13 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408)
  ตำบลบอดาน อำเภอสทิงพระ
  จังหวัดสงขลา

รหัสทรัพยสิน 02-88-08720
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

ราคาขาย บาท13,691,000
GPS LAT : 7.437334  LONG : 100.451971

หมายเหตุ : ที่ดินวางเปลา ทั้งหมดจำนวน 8 แปลง
  (ตอติดเปนผืนเดียวกัน 7 แปลง)
  ฉ.24228 ไมติดตอกัน



เลือกเมนู “คนหาทรัพยสิน”

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซื้อ” 

หนาจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเปนเง่ือนไขการจำหนาย
ทรัพยสินรอการขาย กดปุม “ยอมรับ” เพ่ือยืนยันการเสนอ
ซื้อทรัพย

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผลการ
เสนอซื้อใหทานทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไวในใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย


