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อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ภาคใตภาคใตภาคใต

ลดสูงสุด



จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎรธานี
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ส
ุรา
ษฎ

รธ
านี

จ.ช
ุมพ

ร

โฉนดเลขที่ : 21272  เนื้อที่ : 7-2-58.10 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายสุราษฎร-ตะกั่วปา (ทล.401) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท5,381,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10550
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 9.074573  LONG : 99.22372

3,497,6503,497,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5996  เนื้อที่ : 3-1-29 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายตลิ่งงาม-หัวถนน (ทล.4170) แยกจากถนนสายรอบเกาะ (ทล.4169)
  ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท11,961,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09396
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 9.474015  LONG : 99.953479

6,910,8006,910,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 9138  เนื้อที่ : 9-3-45.70 ไร
ที่ตั้ง : หมูที่ 9 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหัวควน-บานเวียงสระ (สฎ.4003)
  ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท3,522,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10584
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 8.662838  LONG : 99.304023

2,289,3002,289,300 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 30162  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายรอบเกาะสมุย (ทล.4169) ตำบลแมน้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท2,188,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09718
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 9.539260  LONG : 99.998718

1,422,2001,422,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3307  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทองศาลา-บานโฉลกหลำ (สฎ.2017)
  ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท2,625,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10533
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 9.781818  LONG : 100.012459

1,575,0001,575,000 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09195

ราคาขาย บาท6,212,000

โฉนดเลขที่ : 19083, 19306-7  เนื้อที่ : 27-2-83 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 2 หมู 10 ซอยหมอนทอง
  ถนนสายมาบอำมฤต-ทุงมหา (ทล.3253)
  ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

GPS LAT : 10.884668  LONG : 99.369511

4,037,8004,037,800 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00524

ราคาขาย บาท2,667,000

โฉนดเลขที่ :  2/216  เนื้อที่ : 3-0-98 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 169/1 หมู 10
  ซอยบานแหลมดิน-โรงเรียนบานควนสูง
  ถนนแยกจากถนนสายเอเชีย (ทล.41)
  ตำบลคันธุลี อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

GPS LAT : 9.692718  LONG : 99.085162

1,733,5501,733,550 บาทราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1700  เนื้อที่ : 3-1-10 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานใต-หาดทองนายปาน (สฎ.6061) ตำบลบานใต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

ราคาขาย บาท5,895,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10015
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 9.741864  LONG : 100.048399

3,831,7503,831,750 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : สปส.บางสวนกอสรางรุกล้ำที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล กอนการเสนอซื้อ

เขต จ.สุราษฎรธานี

ไป จ.สุราษฎรธานี
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ไป จ.ชุมพร
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¶.ÊÒÂÃÍºà¡ÒÐสมุย (·Å.4169)

หมายเหตุ : ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูในแนวสายไฟฟาแรงสูงพาดผาน (เนื้อที่ประมาณ 0-2-63 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ทรัพยสินต้ังอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

ซ.ไมมีชื่อ (ไมมีสภาพ)

ซ.ไมมีชื่อ (ไมมีสภาพ)

ซ.ไมมีชื่อ (ไมมีสภาพ)

ซ.ไมมีชื่อ

ไปวัดภูเขาทอง

ถ.สายรอบเกาะสมุย (ทล.4169)ไปหนาทอน ไปบอผุด
กม.37

3.5 กม.

50 ม.
70 ม.

กม.36

ซ.แมน้ำ 3

ครัววังหิน

รร.ชุมชนบานไผ

ถ.สายบานทองศาลา-บานไผ

ไปทองศาลา

ไปหาดชิ้น

วัดโพธ์ิ

3.3 กม.

1.7 กม.

กลุมที่ 2 กลุมที่ 1

ซ.หมอนทอง 
ซ.หนองคลา

ไปทุงมหา

ไปมาบอํามฤต

ถ.สายมาบอํามฤต-ทุงมหา (ทล.3253) 

กม.133

กม.134

กม.135

ทางลัดไป อ.พุนพิน

ถ.สายสุราษฎร-ตะก่ัวปา (ทล.401) 

วัดสุวรรณโกฎิิ

แมนํ้าพุมพวง

โรงไฟฟาสุราษฎรธานี
(เขาหัวควาย)

ซ.ไมมีชื่อ 

900 ม.

833 ม.

ถ.สายบานหนองโสน
รร.บานหนองโสน

ไปบานทุงกรูด

ซ.รร.บานหนองโสน

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต 7

คลองตาล

ถ.สายบานหัวควน-บานเวียงสระ (สฎ.4003) 

ซ.ไมมีชื่อ 

ทางไปหาดขอม

ทะเล

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

400 ม.
800 ม.

130 ม.
ถ.สายทองศาลา-บานโฉลกหลํา (สฎ.2017) 

ไปทองศาลา

ซ.บานแหลมดิน-โรงเรียนบานควนสูง 

ถ.สระเกษ

ถ.ตลิ่งงาม-หัวถนน (ทล.4170)

ถ.สายบานใต-หาดทองนายปาน (สฏ.6061)



จ.ภูเก็ต จ.พัทลุง จ.ตรัง และ จ.กระบี่
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ภูเก็ต
จ.พัทลุง

จ.ตรัง
จ.กระบี่

โฉนดเลขที่ : 48043  เนื้อที่ :  0-1-60.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55/3 ถนนสายบานควนปริง-บานบางหมาก ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ราคาขาย บาท2,063,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05427
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 7.496040  LONG : 99.594335

1,251,2501,251,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1461  เนื้อที่ : 0-0-43.90 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนศักดิ์พลราษฎร ตำบลยานตาขาว อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง

ราคาขาย บาท527,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09822
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 7.374251  LONG : 99.678544

342,550342,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 7262-63  เนื้อที่ : 0-0-87.60 ไร
ที่ตั้ง : ซอยวัดบานน้ำขาว ถนนสายเหนือคลอง-ควนสวาง (ทล.4037)
  ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ราคาขาย บาท874,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10443
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 8.255066  LONG : 99.045684

568,100568,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 19235, 19238  เนื้อที่ : 0-1-9.30 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ราคาขาย บาท816,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10444
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 8.053477  LONG : 99.007921

530,400530,400 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01813

ราคาขาย บาท3,881,000

หองชุดเลขที่ : 61/57, 65/98 ชั้น 3, ชั้น 5  เนื้อที่ : 59.88 ตร.ม.

ที่ตั้ง : เลขที่ 61/57 ชั้น 3 อาคาร เอ, 65/98 ชั้น 5 อาคาร ซี
  โครงการ ดี คอนโด-กะทู ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.909297  LONG : 98.346684

2,522,6502,522,650 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04426

ราคาขาย บาท400,000

โฉนดเลขที่ : 8076  เนื้อที่ : 0-0-12.30 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 29 (176) ซอยไมมีชื่อ ถนนโสภณอุทิศ

  ตำบลปรางหมู อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

GPS LAT : 7.623269  LONG : 100.083361

240,000240,000 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10651

ราคาขาย บาท7,057,000

โฉนดเลขที่ : 1046  เนื้อที่ : 33-2-41 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทุงตีนเสม็ด

  ตำบลคลองทอมใต อำเภอคลองทอม

  จังหวัดกระบี่

GPS LAT : 7.903317  LONG : 99.162971

4,587,0504,587,050 บาทราคา
พิเศษ

ถ.วชิติสงคราม (ทล.4020)
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หมายเหตุ : ทางเขา-ออก เปนรองน้ำสาธารณะประโยชนท่ีปรับสภาพเปนถนนคอนกรีตรถยนตไมสามารถสัญจรได
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ไป อ.นาโยง

ไป ถ.สายเลี่ยงเมืองตรังกม.1 กม.2

กม.12 กม.11

กม.3

กม.4

กม.5

800 ม.

กม.6

ถ.สายบานควนปริง-บานบางหมาก

ถ.สายยุทธศาสตร ถ.ศักด์ิพลราษฎร 

ซ.ไมมีช่ือ

ถ.สุนทรอุทิศ ถ.ทองศิริ

ถ.สุขาภิบาล ซ.1

ถ.พิกุลทอง ไป ม.นริศรา

ไปนาโยง

ไปนาโยง

ไปน้ำตกสายรุง

75 ม.

60 ม. 36 ม.

ถ.สายตรัง-ปะเหลียน (สายเกา)

ไป ถ.สายตรัง-ปะเหลียน (สายเกา)
ไป อ.ปะเหลียน 

ถ.สายตรัง-หยงสตาร (ทล.404)

ไปเมืองตรัง

ถ.เพชรเกษม (ทล.1)

ถ.สายทุงตีนเสม็ด

ไปตลาดคลองทอม

ไป จ.ตรัง

1.7 กม.

กม.21+450

กม.22

ถ.สายเหนือคลอง-ควนสวาง (ทล.4037)

ไป อ.ทุงใหญ
ไป อ.ชัยบุรี

ไป อ.เหนือคลอง
กม.21

160 ม.

1.35 กม.

110 ม.

กม.95

กม.94+700

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

ถ.เพชรเกษม (ทล.1)
ไป.คลองทอม

ไป อ.เหนือคลอง

รร.เหนือคลองประชาบํารุง

ซ.รร.เหนือคลองประชาบํารุง



จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ยะลา
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.น
คร
ศรี
ธร
รม

รา
ช

จ.ย
ะล

า

โฉนดเลขที่ : 12110  เนื้อที่ : 0-2-4 ไร
ที่ตั้ง : ถนนวัดเท-ทางขึ้น แยกจากถนนสายทาศาลา-สิชล (ทล.401)
  ตำบลทาขึ้น อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาขาย บาท1,336,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04068
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 8.700783  LONG : 99.936586

734,800734,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5511  เนื้อที่ : 1-2-63 ไร
ที่ตั้ง :  เลขท่ี 1/3 ถนนสายตาหมอใน ตำบลหินตก อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาขาย บาท1,743,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05473
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 8.319064  LONG : 99.846002

1,045,8001,045,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  6549  เนื้อที่ : 7-0-93.30 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทุงนาใหม-ปากเสียวใต ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาขาย บาท1,519,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10502
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 8.551089  LONG : 99.549309

987,350987,350 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 52839-40  เนื้อที่ : 3-0-52.30 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานสระบัว-บานปลายแหลม ถนนสายทาศาลา-นครศรีธรรมราช (ทล.401)
  ตำบลทาศาลา อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาขาย บาท2,511,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10162
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 8.615318  LONG : 99.955980

1,632,1501,632,150 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07301

ราคาขาย บาท9,449,000

โฉนดเลขที่ : 50832, 50835
เนื้อที่ : 28-1-45 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 23, 206 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลนาไมไผ

  อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

GPS LAT : 8.110494  LONG : 99.566433

6,141,8506,141,850 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09505

ราคาขาย บาท3,571,000

โฉนดเลขที่ : 14617, 14625, 14856
เนื้อที่ : 0-1-35.20 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 263 ซอยไมมีชื่อ ถนนกุนุงจนอง

  ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

GPS LAT : 5.779656  LONG : 101.058806

2,321,1502,321,150 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07549

ราคาขาย บาท2,349,000

โฉนดเลขที่ : 96847  เนื้อที่ : 0-2-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69/2 ถนนบาโงอาแว

  แยกจากถนน บาโง-หนาปอเนาะ

  ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

GPS LAT : 6.517953  LONG : 101.178700

1,409,4001,409,400 บาทราคา
พิเศษ

ซ.ไมมีช่ือ 

5.540 กม.

1.04 กม.

1.21 กม.

กม.9

กม.10

กม.11
ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บานบอมอง

ไป ทล.4110

ถ.สายทุงสง-บอนํ้ารอน (ทล.4166)

ไปแยกโคกบก

ไป อ.บางขัน

ไปบรรจบ ทล.403

ถ.สายบานวังขรี-ไทรหอง (นศ.3022)

1,400 ม.

วัดทางขึ้น

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.276

กม.275
ซ.บานสระบัว-บานปลายแหลม 

 ซ.รร.บานสระบัว  ซ.สระบัว 2

 ซ.สระบัว 1

 ซ.แสงทอง

ถ.สายทาศาลา-นครศรีธรรมราช (ทล.401) 

ทะ
เล
อา
วไ
ทย

ไป จ.นครศรีธรรมราช

ไป อ.ทาศาลา

ถ.สายบานปลายแหลม
ไปบานปลายแหลม

ถ.สายหนาผับ-ดอนคา (ทล.4141)

ซ.หนาผับ 1

ไปดอนคา

หมายเหตุ : ใชทางเขา-ออก ทางเหมืองสาธารณประโยชน (ปจจุบันไมมีสภาพ)

ซ.ไมมีชื่อ 

1 กม.

2.4 กม.

800 ม.

830 ม.

176 ม.

ถ.สายทุงนาใหม-ปากเสียวใต 

ไปหวยปริก

ไปหวยปริก

ไปบานวังวั
ว

ไปพิป
ูน

ถ.สายพปินู-หวย
ปริก (ทล.

4224
)

150 ม. 200 ม.

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

กม.4 กม.3

กม.2 กม.1

ถ.สายบาน
เนียง-ยะห

า (ทล.406
6)

ไป อ.ย
ะหา

ถ.บาโง-หนาปอเนาะ

ถ.บาโงอาแว 

เขาเมืองยะลา

ไป จ.ปตตานี

ถ.สายตาหมอใน
จุดโยงยึด

ถ.สายบอทราย-ถลุงทอง

ไปวัดถลุงทอง

ไปบรรจบ (ทล.403)

ถ.ตาหมอ

ถ.เลียบคลองชลประทาน

860 ม.

140 ม.

ถนนกุนุงจนอง

ถนนประชาพิพัฒน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 410

ไปบานทาสูงบน



จ.พังงา และ จ.สงขลา
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.พังงา
จ.สงขลา

โฉนดเลขที่ : 24221-28  เนื้อที่ : 12-1-13 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบเหมืองสาธารณประโยชน ถนนสายบานหัวถิ่น-ที่วาการอำเภอระโนด
  ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท4,127,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10635
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 7.767722  LONG : 100.326188

2,682,5502,682,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 158455-56, 160424  เนื้อที่ : 0-0-75.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนรัฐบำรุง ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,422,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10498
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 7.037748  LONG : 100.471231

924,300924,300 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 31834  เนื้อที่ : 0-1-14.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยปลอด-แกวอุทิศ 1 ถนนสายนาทวี-โคกโพธ์ิ (ทล.42) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท1,005,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10413
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.706300  LONG : 100.745637

603,000603,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 53070-74  เนื้อที่ : 0-2-66.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายจะนะ-หนองจิก (ทล.43) บริเวณ กม.39+600
  ตำบลบานนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ราคาขาย บาท533,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09483
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.933641  LONG : 100.773994

266,500266,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05111

ราคาขาย บาท1,130,000

โฉนดเลขที่ : 19895  เนื้อที่ : 0-0-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 16/8 ถนนน้ำเค็ม ตำบลบางมวง

  อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

GPS LAT : 8.856451  LONG : 98.277439

734,500734,500 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05429

ราคาขาย บาท601,000

โฉนดเลขที่ : 20860  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 195/1 ซอยไมมีชื่อ ถนนราษฏรบำรุง

  ตำบลตะกั่วปา อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

GPS LAT : 8.849260  LONG : 98.348125

390,650390,650 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10032

ราคาขาย บาท8,647,000

โฉนดเลขที่ : จำนวน 59 แปลง
เนื้อที่ : 3-3-37 ไร

ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเพชรเกษม (ทล.4)

  ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

GPS LAT : 8.524713  LONG : 98.636057

5,620,5505,620,550 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางรุกล้ำแนวเขตถนน

ซ.ไมมีชื่อ
ไปตลาดเกา

ไปตลาดเกาตะก่ัวปา
ไป จ.ภูเก็ต

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ไปตลาดยานยาว
ไปวัดยานยาว

2.3 กม.

100 ม.

70 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางเขา-ออก (เนื้อที่ประมาณ 21.25 ตร.ว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

สวนปาลม

สวนปาลม

ตลาดทับปุด

วัดนิโครธาราม

รร.วัดนิโครธาราม
รร.ทับปุด

ที่วาการ อ.ทับปุด

สภ.ทับปุด

ตลาดทับปุด

ถ.สายพังงา-ทับปุด

ถ. เพชรเกษม (ทล.4)

ถ.สายทับปุด-บางเพรียง

ถ.ราษฏรบำรุง

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.สาธารณประโยชน

หมายเหตุ : ที่ดินอยูในเขตปาสงวนฯ
อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

คลองสาธารณประโยชน

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.
ปล

อด
-แ
กว

ถ.สายนาทวี-โคกโพธ์ิ (ทล.42)

ไปสวนยางพารา

กม.37

300 ม.

155 ม.

ไปลําไพลไปนาทวี

กม.38

กม.39

กม.40

ไปปตตานี

ไปหาดใหญ

รร.จะนะวิทยา

ถนน ส
ายบาน

หัวถ่ิน-
ที่วากา

รอําเภ
อระโน

ด ถนน
ราษ

ฎรบ
ํารุง

ไป ท
ล.40

8

ไป ทล
.408

เหมืองสาธารณประโยชน

ซ.เลียบเหมืองฯ

กลุม 1 ไปวัดหัวถิ่น

ไปวัดจาก

กลุม 2

500 ม. ถ.รัฐบํารุง
ซ.ส

าทร
 1ซ.ส

าทร
 2

ถ.ท
ุงทอ

ง

ซ.ประช
าสรรค

 6/1

เขาเมืองหาดใหญ

ไป ถ.ลพบุรีราเมศวร

ถ.นิพัฒนสงเคราะห-1

105 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ปตตานี
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

จ.ป
ตต

านี

โฉนดเลขที่ : 21499  เนื้อที่ :  0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายยะรัง-มายอ-ปะนาเระ (ทล.4061) ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท2,177,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07481
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.742836  LONG : 101.434507

1,306,2001,306,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 28965  เนื้อที่ : 5-2-7.10 ไร
ที่ตั้ง : ไมปรากฎเลขที่ ถนนสายบานคลองขุด-ทาสาป (ทล.418) กม.15+030
  ตำบลดาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท7,595,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-08342
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.725028  LONG : 101.226586

4,557,0004,557,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 47011  เนื้อที่ : 0-0-98 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี ซอยถนนหนาสำนักสงฆชะเมา ถนนสายปตตานี-โคกโพธ์ิ (ทล.42)
  ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท997,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07507
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.769350  LONG : 101.131429

598,200598,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 17930  เนื้อที่ : 0-1-76 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 2 หมู 4 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานนอก-สาบัน-หัวคลอง (ทล.4057)
  ตำบลสาบัน อำเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท1,688,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-08343
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.813134  LONG : 101.433648

1,012,8001,012,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 44166  เนื้อที่ : 0-1-22.30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานนูซันตารา ถนนทางหลวงชนบทสายนาเกลือ-บานบานา
  ตำบลบานา อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท1,884,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10558
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.877843  LONG : 101.275627

1,224,6001,224,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 9151  เนื้อที่ : 11-2-56 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานคลองขุด-ทาสาป (ทล.418) กม.15+850 ตำบลดาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

ราคาขาย บาท9,312,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10320
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.717941  LONG : 101.227733

5,587,2005,587,200 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08854

ราคาขาย บาท1,908,000

โฉนดเลขที่ : 28300  เนื้อที่ : 0-0-21.80 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 19 ซอย 10 ถนนกะลาพอ
  ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปตตานี
  จังหวัดปตตานี

GPS LAT : 6.859146  LONG : 101.250066

1,240,2001,240,200 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00571

ราคาขาย บาท40,952,000

โฉนดเลขที่ : 5198, 24003, 51849-51854
นส. 3 ก ที่ : 6190-1, 6232, 6359  เนื้อที่ : 8-1-90.60 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 52/144 ซอยไมมีชื่อ ถนนนาเกลือ ซอย 6

  ตำบลบานา อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

GPS LAT : 6.872921  LONG : 101.272013

26,618,80026,618,800 บาทราคา
พิเศษ

ซ.ไมมีชื่อ
 

ถ.สายนาเกลือ-บานา

ถ.นาเกลือ ซ.6
1.3 กม. 330 ม.

ถ.ปตตานีภิรมย

ถ.สายปตตา-นราธิวาส (ทล.42)
ไป อ.หนองจิก

ไป อ.หนองจิก

ไป จ.น
ราธิวาส

ถ.สายทางหลวง-ทาเทียบเรือ

ไปทาเทียบเรือ

แมนํ้าปตตานี
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ถ.ยะรัง ซ.3

ถ.ยะหริ่ง

ไป ถ.นาเกลือ

กม.15300 ม.

กม.16

ถ.สายบานคลองขุด-ทาสาป (ทล.418)

ไป จ.ยะลา

ถ.สายบานนาเกตุ-บานบ
าซาเอ (ปน.2010)

ไปบานบาซาเอ
ไปบานนาเกตุ

คลองชลประทาน

กม.15+030

กม.19

กม.17

กม.18

กม.23
ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 
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ถ.สายยะรัง-มายอ-ปะนาเระ (ทล.4061) 

1.2 กม.

515 ม.ถ.เลียบคลองชลประทาน

ถ.เลียบคลองชลประทาน

ไป อ.ปานาเระ

กม.127

กม.126

ถ.สายบานนอก-สาบัน-หัวคลอง (ทล.4057)

ถ.สายปตตานี-นราธิวาส (ทล.42)

ไป จ.ปตตานี

ไป จ.นราธิวาส

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

กม.0

รานรถมือสอง
มัสยิดฮีดายะห

โรงงานทําอิฐบล็อก
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กม.15

กม.16

ถ.สายบานคลองขุด-ทาสาป (ทล.418)

ไป จ.ยะลา

ถ.สายบานนาเกตุ-บานบ
าซาเอ (ปน.2010)

ไปบานบาซาเอ
ไปบานนาเกตุ

คลองชลประทาน

50 ม.

เขาเมืองปตตานี

1 กม.
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ไปเรือนจํา
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ถ.
นา
เก
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ถ.ทางหลวงชนบทสายนาเกลือ-บานบานา 



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.นราธิวาส
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

โฉนดเลขที่ : 4205  เนื้อที่ : 0-0-81 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี ถ.กำปงบารู-ตาเซะใต แยกจากถนนจารุเสถียร (ทล.4056)
  ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ราคาขาย บาท1,214,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-02933
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.704051  LONG : 101.903965

607,000607,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1676  เนื้อที่ : 1-0-27 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 6/1, 14/6 ถนนสายบานตือโละบูเกะ-บานโผลง ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ราคาขาย บาท794,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03076
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 6.097010  LONG : 101.850234

397,000397,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 297, 319  เนื้อที่ : 19-3-20 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานซากอ-บานไอรตากอ (นธ.4027) ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ราคาขาย บาท1,980,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09859
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.215518  LONG : 101.526737

1,188,0001,188,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2839-41, 2843-46  เนื้อที่ : 1-3-14 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสุไหงปาดี-ซากอ (ทล.4193) ตำบลริโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ราคาขาย บาท215,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09170
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 6.061024  LONG : 6.061208

107,500107,500 บาท
ราคา
พิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
จ.กระบ่ี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กระบ่ี โทร. 081-837-3884, 080-060-1970
จ.พังงา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กระบ่ี โทร. 081-837-3884, 080-060-1970
จ.ชุมพร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ปากน้ำ ชุมพร โทร. 077-521132, 077-521142
จ.สุราษฎรธานี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สุราษฎรธานี โทร. 077-910131
จ.นครศรีธรรมราช หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย นครศรีธรรมราช โทร. 075-357582, 075-358223
จ.ภูเก็ต หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กะทู ภูเก็ต โทร. 076-321037-38
จ.ตรัง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาดใหญใน โทร. 074-423638-39
จ.พัทลุง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาดใหญใน โทร. 074-423638-39
จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.ปตตานี จ.ยะลา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาดใหญใน โทร. 074-423638-39

จ.นราธิวาส

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-03877

ราคาขาย บาท 3,568,000

โฉนดเลขที่ : 3356-3358
เนื้อที่ : 0-1-56 ไร

ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ ถนนสายสายบุรี-ซากอ (ทล.4060)

  ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

GPS LAT : 6.230853  LONG : 101.500380

2,117,4002,117,400 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09697

ราคาขาย บาท3,646,000

โฉนดเลขที่ : 1171  เนื้อที่ : 1-3-38 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ ถนนประชาตากใบ

  แยกจากถนนทาแพรก ตำบลเจะเห

  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

GPS LAT : 6.252322  LONG : 102.052210

2,369,9002,369,900 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : กอสรางแลวเสร็จประมาณ 70%

กม.57

30
0 ม

.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานนํ้าหอม

ไป อ.รามัน

ที่วาการอ.ศรีสาคร

ไป อ.รือเสาะ

ถ.สันติราษฎร

ถนนสายสายบุรี-ซากอ (ทล.4060)ถนน กรป.รังสรรค ซอย 1

ไปบานกูวา

ไป อ.สุไหงปาดี

ไป จ.นราธิวาส

ถ.สายบานกำปงบารู-บานกูวา

ไปบานบารูยะ
โฮ

สนามฟุตบอล

300 ม.

ไปบานตือโละบูเกะ
ถ.สายน้ำตกฉัตรวาริน

ร.ร.บานโผลงมัสยิดบานโผลง

ไปน้ำตกฉัตรวาริน

ไปบานโตะเต็ง

ไปเทศบาลสุไหงปาดี

ถ.สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก
(ถ.เลี่ยงเมือง)

ไป อ.สุไหงโก-ลก

การประปา
เทศบาล ต.ปะลุรู

2,500 ม.

45 ม.

ถ.สายบานตือโละบูเกะ-บานโผลง

กม.27

2.1 กม.

2.5 กม.

ไปบานน้ำหอม ถ.สายตะโละหะลอ-ซากอ (ทล.4060)

ถ.สายซากอ-บานน้ำหอม (ทล.4031)

อบต.ซากอ

ท่ีวาการ อ.ศรีสาคร

วัดศรีสาคร

มัสยิด

มัสยิด

 ถ.สายบานซากอ-บานไอรตากอ (นธ.4027)

ไป อ.ระแงะ

หมายเหตุ : ทางเขา-ออกมีวัชพืชปกคลุม ไมมีสภาพทาง

ทรัพยสินกลุมท่ี 1

ทรัพยสินกลุมที่ 2

บริเวณ
สวนยางพารา

บริเวณ
สวนยางพารา

กม.2

รานคา

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

500 ม.

50 ม.
25 ม.

ถ.สายสุไหงปาดี-สากอ (ทล.4193)

ไปแมนํ้าสุไหงโกลก

รร.ตากใบ

ไปดานไทย-มาเลเซีย
ถ.สายนราธิวาส-ตากใบ (ทล.4084)

ไป จ.นราธิวาส
กม.33

360 ม.

180 ม.ถ.ประชาตากใบ

ถ.ท
าแ
พร
ก




