
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
อาคารโรงงาน โกดัง และ ที่ดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : บุรีรัมย

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา โทร. 044-257482-5
 คุณชีวิน สินประสิทธิ์ โทร. 080-058-8712, คุณเฟองฟา อินธิแสง โทร. 081-836-7223
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณสมศรี ธารประดับ โทร. 02-2732566, 081-837-3913 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555
เวลาทำการ จันทร-ศุกร 8.30 - 16.30 น.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เ
มือ
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ุรีร
ัมย



ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,811,000
GPS LAT : 15.076971  LONG : 102.945977

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07256
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 35080  เนื้อที่ : 3-3-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมูบานชุมชนบานหนองเจาหัว ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายลำปลายมาศ-บานบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์
  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท915,000
GPS LAT : 14.856646  LONG : 102.878003

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08454
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 41814  เนื้อที่ : 0-1-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79 หมู 10 หมูบานชุมชนบานหนองข้ีตุน
  ถนนสายบานยาง-บานโนนแดง ตำบลบานยาง
  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07615

โฉนดเลขท่ี : 83310  เนื้อท่ี : 2-1-62 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 91 หมู 4 หมูบานชุมชนบานสองหอง
  ถนนสายบานสองหอง-บานเมืองฝาง (บร.2174)
  ตำบลสองหอง อำเภอเมืองบุรีรัมย
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 14.827006  LONG : 102.969519

ราคาขาย

บาท5,908,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07561

โฉนดเลขท่ี : 60301-2  เน้ือที่ : 0-0-93.30 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 57/1 หมูบานชุมชนหนาสถานีรถไฟ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบทางรถไฟฯ
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.005300  LONG : 103.109133

ราคาขาย

บาท1,898,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08468

โฉนดเลขท่ี : 41433  เน้ือที่ : 11-2-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 196 หมู 7 หมูบานชุมชนบานตูบชาง
  ถนนสายลำปลายมาศ-คูเมือง (บร.4017)
  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.135235  LONG : 102.954594

ราคาขาย

บาท4,715,000

อ.ล
ำป

ลา
ยม

าศ
 

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,399,000
GPS LAT : 14.674950  LONG : 103.208800

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06553
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47627  เนื้อที่ : 0-2-88.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 17/1 หมูที่ 8 หมูบานชุมชนบานละลมพนู
  ถนนสายบานไพศาล-บานปาชัน (บร.6053)
  ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท873,000
GPS LAT : 14.604232  LONG : 103.076623

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08078
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11977  เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 336 ซอยไชยอินทร ถนนเลียบอางเก็บน้ำหนองแซซัน
  ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

อ.ป
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โค
นช

ัย

120 ม.

100 ม.
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ถ.
หน

าส
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ฟ 

ถ.
นิว
าศ

ถ.ไตรคาม

รร.ไตรคามฯ รร.บุรีรัมย
พิทยาคม

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ (เขตปาสงวนแหงชาติ)

100 ม.

กม24

กม.25

ไป อ.เมืองบุรีรัมย

ชุมชนบานสองหอง

สระน้ํา

สระน้ํา

 ถ.สายบุรีรัมย-นางรอง (ทล.218)

 ถ.สาย
บานส
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อง-

บาน
เมือ

งฝ
าง
 (บ
ร.2

17
4)

ไปบานหนองเกาขา

กม.1

กม.20

400 ม.
กม.19

ถนนสายลําปลายมาศ-คูเมือง (บร.4017) 

ไป อ.คูเมือง

ไปตัว อ.ลําปลายมาศ
วัดตูบชาง

1.6 
กม.

1.1 กม.

ไปที่นา

ไปที่นา

ไปที่นา

รร.บานตูมหวาน

ชุมชนตูมหวาน

ที่นา

ที่นา

หนองกระทุม
ที่นา เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.สายลำปลายมาศ-บานบุโพธิ์ 
ซ.ไมม

ีช่ือ
ไปบานปราสาท

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อซ.ไมมีชื่อ

ไรออย

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.116

3.5 กม.

750 ม.

100 ม.

400 ม.

400 ม. กม.117

เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชนเขาชุมชน

ไปบานกระโด
น

ไป อ.ประสา
ท

ไป อ.ประโค
นชัย ถนนสายประ

โคนชัย-เดช
อุดม (ทล.24

)

ถนนสายบาน
ไพศาล-บาน

ปาซัน

ซ.ไมมีช่ือ

ไปบานปาซัน

ถนนสายบาน
ไพศาล-บานป

าซัน
ถนนสายบาน

ไพศาล-บานป
าซัน

300 ม.
220 ม.

350 ม.

36 ม.

ไป อ.บานกรวด
ไป อ.ปราสาท

ถนนประโคนชัย-บานกรวด (ทล.2445)

ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)

ไป อ.นางรอง ไปบานมวง

ถ.สายประโคนชัย-บานหนองมวง

ถนนเลียบอางเก็บน้ำหนองแซซัน

ซอยไชยอินทร

หนองแซซัน

ถนนธนูประสิทธิ์

6 กม.

ไปบานโนนแดง

กม.28

กม.27

ไป อ.นางรอง

ไป อ.ลำปลายมาศ

62 ม.

ถนนสายบานยาง-บานโนนแดง (บร.2064)

ถนนสายลำปลายมาศ-นางรอง (ทล.2073)

ถนนสายบานหนองโดน-บานยาง (บร.2025)

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (เนื้อที่ประมาณ 0-2-50 ไร)
  และสปส.บางสวนสรางครอมแนวเขตทาง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท942,000
GPS LAT : 14.449438  LONG : 102.726019

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07153
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7941  เนื้อที่ : 0-0-37 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 362 หมู 8 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนางรอง-ปะคำ (ทล.348)
  ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท802,000
GPS LAT : 14.8924283  LONG : 102.602541

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06937
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 206  เนื้อที่ : 1-1-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 127 หมู 3 หมูบานชุมชนบานโนนศรีคูณ หมู 3
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองก่ี-บานโนนศรีคูณ-ลำปลายมาศ
  ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09979

โฉนดเลขท่ี :  759
เนื้อที่ : 0-0-64.20 ไร

ที่ตั้ง :  เลขที่ 29/4 หมู 7 ถนนนิคมพงษพิศ

  ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.291381  LONG : 103.288978

ราคาขาย

บาท4,943,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06082

โฉนดเลขท่ี : 1041  เน้ือท่ี : 0-0-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู 2 หมูบานชุมชนบานโนนสำราญ
  ซอยรวมพลังสามัคคี
  ถนนสายหนองก่ี-ลำปลายมาศ (ทล.2166)
  ตำบลทุงกระตาดพัฒนา อำเภอหนองก่ี
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 14.690803  LONG : 102.538156

ราคาขาย

บาท1,228,000

อ.ห
นอ

งก
ี่

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04458

โฉนดเลขที่ : 31414  เน้ือที่ : 0-0-20.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 310/15 ซอยประสพสุข

  ถนนสายบรบือ-บุรีรัมย (ทล.219)

  ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.293603  LONG : 103.292518

ราคาขาย

บาท2,990,000

อ.หนองหงส

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07140

โฉนดเลขที่ : 4156
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 88 หมูที่ 10 ถนนสตึกสำราญ

  ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.302125  LONG : 103.298806

ราคาขาย

บาท2,468,000

เขาชุมชน เขาชุมชน

ไป อ.หนองบุญมาก
ทล.แผนดินสายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)

ซ.รวมพลังสามัคคี

ซ.ไมมีชื่อเขาชุมชน
เขาชุมชน

ไป อ.นางรองไป อ.เสิงสาง

ซ.ไมมีช่ือ

เขาชุมชน

ไป อ.หนองหงส

เขาชุมชน
ไปตลาดสดเทศบาลฯ

ทล.แผนดินสายหนองก่ี-โนนศรีคูณ-ลำปลายมาศ (ทล.2166)

ซ.หนองก่ีสุขสำราญ250 ม.

550 ม.

42 ม.

ถ.สายบุรีรัมย-บรบือ (ทล.219)

ไป อ.เมืองบุรีรัมย

ไป อ.พยัคภูมิพิสัย

550 ม.

81 ม.
ถ.นิคมพงษ

พิศ

ถ.นิคมพิทัก
ษ

ถ.ประสพสุข

600 ม.

600 ม.

600 ม.

100 ม.

แมน้ำมูล

ไป รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย

ถ.สายสตึก-บานโนนจำปา (บร.3061)

ไป ถ.อิสาน
ถ.สตึกสำราญ

ถ.ทาชาง ไป อ.ทาตูม

ไป อ.ทาตูม

เขาชุมชน
เขาชุมชน

ไป อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ไป อ.ชุมพวง

ถ.สายบรบือ-บุรีรัมย (ทล.219)

ไป อ.เมืองบุรีรัมย

กม.105+500

เขาชุมชน

กม.119

ถ.สนิทพัฒนา
เขาชุมชน

ไป อ.ละหานทราย
เขาชุมชน เขาชุมชน
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ตันตัน
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ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.นางรอง

ซ.โคกกรวด

เขาชุมชน

50 ม.
70 ม.

ไปลำปลายมาศ

ไปนครราชสีมา

เขาชุมชนเขาชุมชน
เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อไปที่นา

ถ.สายนครราชสีมา-บุรีรัมย (ทล.226) ไป อ.ลำปลายมาศ
เขาชุมชน

ถ.สายหนองกี่-บานโนนศรีคูณ-ลำปลายมาศ (ทล.2166)

ไปหนองก่ี ไปที่นา

ไปที่นา

กม.65

กม.66

กม.8
กม.10

13.5 กม.

กม.11 กม.13

600 ม.
130 ม.

250 
ม.

100 ม.

39 ม.

กม.58 กม.59

ถ.สายทางหลวง 226 - บานศรีคูณ (บร.3037)

เขาชุมชน
กม.9

ซ.ไมมีช่ือ

245 ม.

ไป อ.ชุม
พวง

ถ.ประสพ
สุข

ไป อ.เมืองบุรีรัมย

ถ.สายบรบือ-บุรีรัมย
 (ทล.219)

ไป อ.พ
ยัคภูมิพ

ิสัย

ไป อ.เมืองบุรีรัมย

ถ.สายส
ตึก-ชุมพ

วง (ทล.
2226)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.พุทไธสง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,250,000
GPS LAT : 15.601282  LONG : 103.011599

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07179
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3132  เนื้อที่ : 1-1-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 31 หมูบานชุมชนบานทางาม ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานทางาม-แยก ทล.202 (บร.3080)
  ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,562,000
GPS LAT : 15.611526  LONG : 103.002834

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06161
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4070  เนื้อที่ : 0-3-79 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 58 หมู 12 หมูบานชุมชนบานโนนตะครอ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหัวสะพาน-โศกกฐิน (บร.3097)
  ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,290,000
GPS LAT : 15.548533  LONG : 102.994433

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09901
บานพักอาศัย

โฉนดเลขท่ี : 26628  เนื้อท่ี : 0-1-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 46 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทางพาด-พุทไธสง (ทล.2061)
  ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท680,000
GPS LAT : 14.626504  LONG : 102.777051

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03577
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 63167  เนื้อที่ : 0-0-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 43/4 หมูบานชัยวิวัฒน 2 ซอยภายในโครงการ
  ถนนหนองมวงวิถี ตำบลนางรอง
  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,371,000
GPS LAT : 14.622141  LONG : 102.771997

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07695
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 70107-08  เนื้อที่ : 1-0-93 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55 หมูบานชุมชนบานดอนแสลงพันธ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24) ตำบลนางรอง
  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,244,000
GPS LAT : 14.632617  LONG : 102.800990

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10751
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 40  เนื้อที่ : 0-2-56 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)
  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00308

โฉนดเลขท่ี :  7161,7210,28735-40,35092,44092
เนื้อที่ : 15-0-94 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 203 หมู 1 ถนนอภัยราษฎร
  ตำบลมะเฟอง อำเภอพุทไธสง
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.537601  LONG : 103.008767

ราคาขาย

บาท19,110,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08273

โฉนดเลขที่ : 6064-65, 6077  เนื้อที่ : 0-2-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/1 หมูบานชุมชนหนองรี
  ซ.ชุมประพันธ ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)

  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 14.640824  LONG : 102.785879

ราคาขาย

บาท2,410,000

อ.นางรอง

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ทรัพยอยูใกลแนวคูเมืองเกา
  ธนาคารขายตามเนื้อท่ีโฉนด ขอใหผูซื้อตรวจสอบกอนซ้ือ
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ถ.ส
าย
พุท

ไธส
ง-บ

ุรีรัม
ย (

ทล
.20

74
)

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เน้ือที่ประมาณ 0-0-50 ไร) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

เขาชุมชน

เขาตัว อ.พุทไธสง

ไป อ.ประทาย ไป อ.พยัคฆภูมิสัยถ.สายประทาย-พุทไธสง (ทล.202)
ไปบานดงนอย

ไปบานดงใหญ

เขาชุมชน

เขาชุมชน
ไป อ.นาโพธ์ิ

ซ.ไมมีชื่อ

เขาชุมชน

กม.29

กม.30

1.2 กม
.

1.9 กม.

5.9 กม.100 ม.

ถ.สายหัวสะพาน-โศกกฐิน (บร.3097)

ทล.ชนบทสายบานทางาม-แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บร.3080)

ไปวัดโนนตะครอ

วัดหนองบก ศูนยเด็กเล็ก

วัดทาเยี่ยมถ.สายบานโศกกฐิน-บานหัวสะพาน (บร.3097)
เขาชุมชน

ไปบานดงใหญ

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ

เขาชุมชน

เขาชุมชน

รร.ทาเยี่ยม

เขาชุมชน
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานทางาม-แยก ทล.202 (บร.3080)

รานซอมมอไซด

50 ม.

ซ.
ไม
มีช

ื่อ

ไปคาย ตชด
. ถ.หนองมวง

วิถี
300 ม.

80 ม.18 ม.

กม.68
กม.69

1.42 กม.

ไป อ.หนองก่ี
ไปที่วาการอำเภอฯ

ไปท่ีวากา
รอำเภอฯ

ไปสำนักงานขนสง อ.นางรอง

ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)

ถนนสายนางรอง-ประคำ (ทล.348)

ถนนบรรยงคพัฒนา

1.91 กม.

230 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.หมูบานโพนทอง

ถ.สายประทาย-ยโสธร (ทล.202)
ไป อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ไป อ.นาโพธ์ิ

ไป อ
.ประ

ทาย

ถ.สายทางพาด-พุทไธสง (ทล.2061)

600 ม.

950 ม.

ไปแยกนางรอง

ไป อ.หนองกี่

ถ.หนองมวงวิถี

ถ.
ศร
ีภูเ
จร
ิญถ.งาม

กมลพั
ฒนา

ถ.พูนภักดีราษฎร

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.บรรยงคพัฒนา

530 ม.

57 ม.

ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)

กม.123กม.122+650

ถ.สายนางรอง-ลำปลายมาศ (ทล.2073)

ถ.พูนประภาถ.จันทรเทพ

ถ.เพชรสวาง
ซ.อินทรา

ซ.กุลทอง

ถ.สัมพันธมิตร

ซ.ชุมประพันธ

ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)
รพ.นางรอง

ไป อ.ประโคนชัย

กม.122
ไป อ.โชคชัย

ไป อ.ชำนิ

825 ม.

56 ม.

วัดกลาง
นางรอง

ทล.348

สนง.ปศุสัตว
อ.นางรอง

ถ.สังขกฤษ
ณบูรณะ

ถ.สายนางรอง-ลำปลายมาศ (ทล.2073)

ไป อ.ลำปลายมาศ

ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24)
ไป อ.หนองก่ี

ไป อ.ประโคนชัย

ถ.ประดิษฐปา
นะ

ถ.ณรงคดำริ
ไป อ.ปะคำ

104 ม.
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  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,491,000
GPS LAT : 15.114652  LONG : 103.133350

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00415
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 2053-54, 7105  เนื้อที่ : 15-2-23 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานโยนชา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานเสม็ดราช-บานดาน ตำบลบานดาน
  อำเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,350,000
GPS LAT : 15.086551  LONG : 103.177765

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09561
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 69833  เนื้อที่ : 0-1-3 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 197 หมูบานชุมชนบานตะโคง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสตึก-บุรีรัมย (ทล.219) ตำบลบานดาน
  อำเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย

อ.เ
ฉล

ิมพ
ระ
เกีย

รต
ิ

อ.บ
าน
ดา
น

อ.ก
ระ
สัง

อ.น
าโพ

ธิ์
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06677

โฉนดเลขท่ี :  7280 (เดิมโฉนด 4597)  เนื้อที่ : 1-0-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 62 หมูบานชุมชนบานยายแยมวัฒนา
  ซอยไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองแหน-บานละหานทราย (บร.4013)
  ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 14.496245  LONG : 102.928526

ราคาขาย

บาท2,368,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09332

โฉนดเลขท่ี : 43327  เน้ือที่ : 0-1-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 219 หมู 14
  หมูบานชุมชนบานตาเหือง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานกระสัง-บานโนนจำปา (บร.5025)
  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.053274  LONG : 103.380379

ราคาขาย

บาท2,491,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00268

โฉนดเลขที่ : 20724  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 127 หมู 7 หมูบานชุมชนบานดอนกลาง
  ถนนสายบานนาโพธิ์-บานดอนกอก (บร.5024)

  ตำบลบานคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.697899  LONG : 102.923600

ราคาขาย

บาท4,785,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08940

โฉนดเลขที่ : 41806  เน้ือที่ : 0-2-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู 2 หมูบานชุมชนเมืองไผ
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายกระสัง-เมืองโพธิ์ (บร.4068)

  ตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.001001  LONG : 103.295577

ราคาขาย

บาท1,009,000

กม.85
กม.84

กม.3

กม.5 กม.11

กม.12

กม.13

22 ม.150 ม.650 ม.

ไปชุมชน

ม.ชุมชนบานยายแยม 

ถ.สายละหานทราย-บานตะโก (บร.4013)

ไปตัว อ.ละหานทราย

ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24) ไป อ.ประโคนชัย

ถ.สายบานตะโก -บานตาเปก (ทล.2117)

ถ.สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาพนมรุง (ทล.2221)
ไปเขาพนมรุง

ไปบานจระเขมาก

ไปอางเก็บนํ้าเขาดิน

ไป อ.นางรอง

ทล.ชนบทสายบานหนองแหน-บานละหารทราย (บร.4013)

450 ม.

ถ.สายบานเสม็ดราช-บานดาน ไป อ.บานดาน

ไปบานเสม็ดราช

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน
ซ.ไมมีชื่อไป อ.หนองสองหอง

เขาชุมชน

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

ทล.ชนบทสายบานนาโพธิ์-บานดอนกอก (บร.5024)

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาตัว อ.นาโพธิ์

หน
องน้

ำ

กม.6

กม.6+650

650 ม.

กม.7

ไป อ.สตึก

รร.รมยบุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

วัดบานตะโคง

ถ.สายสตึก-บุรีรัมย (ทล.219)

รร.บานตะโคงสามัคคี

ซ.ไมมีช่ือ

เขาตัวเมืองบุรีรัมย

803 ม.
67 ม.

วัดบานลำดวน
ไปบานขาม

กม.15

กม.16

กม.17

ถ.สายบานกระสัง-บานโนนจำปา (บร.5025)

ถ.สายบานลำดวน-บานขาม(บร.5062)

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อชุมชนบานตาเหือง หมู 14

ไป อ.สตึก

เขาตัว อ.กระสัง

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ282 ม.

รร.บานเมืองไผ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.หวยราช

รพ.สงเสริมสุขภาพ
ตำบลเมืองไผ

ถ.สายบานเมืองไผ-หวยราช

ไปตัว อ.กระสัง

ถ.สายกระสัง-เมืองโพธิ์
(บร.4068)

อบต.เมืองไผ

ไป อ.สตึก

400
 ม.

190 ม.

160 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ(เนื้อที่ประมาณ 1-3-50.0 ไร)
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

กดลิงค “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซ้ือ” 

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

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผลการ
เสนอซื้อใหทานทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไวในใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”


