
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
โกดัง และ ที่ดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : กาฬสินธุ

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย อุดรธานี โทร. 043-822032
 คุณไพบูลย ศรีจันทรไชย โทร. 080-058-5476
• 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 วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,157,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08131
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 71340  เนื้อที่ : 0-1-15 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 3 ซอยไมมีชื่อ ถนนทางเขาสนามกีฬากลาง
  ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.416375  LONG : 103.524188
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท939,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08132
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 38817, 38819  เนื้อที่ : 0-1-5.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 270 หมู 4 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214) ตำบลหลุบ
  อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.410837  LONG : 103.519269

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท832,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09029
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 56626, 56633  เนื้อที่ : 0-0-62 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกาฬสินธุ-บานโคกกอง (กส.2060)
  ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.438566  LONG : 103.493634
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท889,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09927
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27801  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 74 หมู 12 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานทุงมน-บานสะอาดไชยศรี (กส.2014)
  ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.418953  LONG : 103.548004

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท770,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09731
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 24317  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 ถนนสายบานดงสวาง-บานเหลาสูง
  ตำบลหวยโพธ์ิ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.376850  LONG : 103.575509
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท638,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07311
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 673  เนื้อที่ : 0-0-38.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/2 ซอยไมมีชื่อ ถนนทุงศรีเมือง
  ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.430726  LONG : 103.516989

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท420,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06810
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 66934  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 211 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานดงสวาง-บานเหลาสูง
  ตำบลหวยโพธ์ิ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.381554  LONG : 103.596675
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,612,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10495
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 5966  เนื้อที่ : 8-0-24 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเขาบานโคกลาม ตำบลไผ
  อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.5205450  LONG : 103.5822991

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08685

โฉนดเลขท่ี : 2563  เน้ือที่ : 0-3-61.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 130/15 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)
  ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.4176070  LONG : 103.5088960

ราคาขาย

บาท12,181,000
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

360 ม.

220 ม.
125 ม.

เขาชุมชน

ไป จ.รอยเอ็ด

กม.2

ไป อ.ส
มเด็จ

เขาตัวเมือง

ไป อ.ย
างตลา

ด

ถ.สงเปลือย

ถ.สาย
เล่ียงเม

ืองกาฬ
สินธุ

ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214) 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

450
 ม. 68 

ม.52 
ม.

ไป จ.รอยเอ็ด

เขาเมืองกาฬสินธุ

ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

กม.2

กม.3

ถ.ทางเขาสนามกีฬากลาง
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

450
 ม.

120 ม.

68 
ม.52 

ม.

ไป จ.รอยเอ็ด

เขาเมืองกาฬสินธุ

ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

กม.2

กม.3

ถ.ทางเขาสนามกีฬากลาง

ซ.คารบาว

ซ.เจริญชัย

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

160 ม.

640 ม.

120 ม.

ไป อ.สมเด็จ

ไป อ.ดอนจาน

ถ.อภัย

ถ.อภัย

ไป อ.ยางตลาด

ถ.เลี่ยงเมืองกาฬสินธุ

ถ.ท
ุงศร

ีเมือ
ง 

ถ.สายบานดงสวาง-บานเหลาสูง 

ไปบานสะอาดไชยศรี 

ไปบา
นดงส

วาง

ไป อ.สมเด็จ
ถ.สายบานทุงมน-บานสะอาดไชยศรี (กส.5014)

เขา จ.กาฬสินธุ

ถ.เลี่ยงเมืองกาฬสินธุ (ทล.213)

เขาชุมช
น

เขาชุมช
น

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.0

กม.9

100 ม.

25 ม.
1.4 กม.

ซ.ไมมีชื่อ

ไป ถ.ถีนานนนท (ทล.12)

ถ.เลียบคลองชลประทาน

คลองชลประทาน

115 ม
.

ถนน สายกาฬสินธุ-บานโคกกอง (กส.2060)

ไปบานโคกกอง

167 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานส
ะอาดไช

ยศรี

ถนนสายบานทุงมน-บานสะอาดไชยศรี (กส.2014)

ไปตัวเมืองกาฬสินธิ์ุ

ถ.สายบานดงสวาง-บานเหลาสูง

ไปบานเหลาสูง

ซ.ไมมีชื่อ

ไป ถ.สายกาฬสินธิ์ุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

ถ.ถีนานนนท (ทล.12)

84 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
ไป อ.สมเด็จ

ไปบานโคก

ไปตัวเมืองกาฬสินธิ์ุ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.นามน
อ.นาคูอ.ท

าค
ันโ
ท

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04302
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 70327  เนื้อที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93/9 ถนนบุญกวาง ตำบลกาฬสินธุ
  อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.440438  LONG : 103.515084
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,700,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04410
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 70948  เนื้อที่ : 0-0-39.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/4 ถนนสายกาฬสินธุ-สหัสขันธ (ทล.227)
  ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.451482  LONG : 103.518855

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,624,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00557
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 47403  เนื้อที่ : 1-2-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 114 หมู 11
  ถนนสายบานทุงมน-บานโพธิ์ชัย (กส.2014)
  ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.420085  LONG : 103.534911
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04159
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 71861  เนื้อที่ : 0-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 42/11 ซอยไมมีชื่อ ถนนแสงพงษ
  ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.434175  LONG : 103.516581

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,005,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07127
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1221  เนื้อที่ : 0-1-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 180/1 ถนนสายนามน-กุฉินารายณ (ทล.2336)
  ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.571377  LONG : 103.801808
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท455,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06554
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1208  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู 8 ถนนสายแยก ทล.213-นามน (ทล.2336)
  ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.574848  LONG : 103.760788

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท475,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07580
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1078  เนื้อที่ : 1-0-22 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายกระนวน-ทาคันโท (ทล.2152)
  ตำบลกุงเกา อำเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.915147  LONG : 103.174156
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,834,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10120
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 8195  เนื้อที่ : 0-2-18 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายกุฉินารายณ-สรางคอ (ทล.2291)
  ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08233

โฉนดเลขท่ี : 2467  เน้ือที่ : 0-1-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 251/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายทางแยกทางหลวงสาย 213-นามน

  ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.575464  LONG : 103.800087

ราคาขาย

บาท1,096,000

GPS LAT : 16.761295  LONG : 104.021171

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางลํ้าแนวเขตทาง และที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

273 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน ถ.ถีนานนท (ทล.213) 

ไป อ.สมเด็จ

ถ.บุญกวาง 

ถ.ธนะพล

ถ.ชัยสุนทร

ซ.ชัยสุนทร

ถ.อนรรฆนาค

ซ.อนรรฆนาค 28

ซ.อนรรฆนาค 22 ไป จ.กาฬสินธุ

ไป จ.กาฬสินธุ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาเมืองกาฬสินธุ

ถ.หัวโนนโกเกษตร

เขาเมืองกาฬสินธุ

ถ.สายกาฬสินธุ-สหัสขันธ (ทล.227)

ไป อ.สหัสขันธ

ไป อ.สมเด็จ

ถ.ถีนานนนท (ทล.12)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตกาฬสินธุ

ซ.ไมมีชื่อ 

280 ม.

200 ม.

340 ม.

ไป ถ.ชัยสุนทร
ไป ถ.ชัยสุนทร

ไป ถ.เลี่ยงเมือง

ไปศาลากลาง

ไป จ.รอยเอ็ด

ถ.ถีนานนท (ทล.213) 

ถ.ธ
นพ
ล

ถ.เ
ทศ
ลา
บ 2

3

ถ.แ
สงพ

งษ
 

ถ.
ทุง
ศร
ีเม
ือง

ไป อ.สมเด็จ
ซ.ตลาดรวมใจการเกษตร

กม.13

กม.14

กม.12

กม.11

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
80 ม.

15 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป จ.กาฬสินธุถ.ถีนานนท (ทล.12) 

ถ.สายทางแยกทางหลวงสาย 213 - กุฉินารายณ

ไป อ.กุฉินารายณ

ไป อ.สมเด็จ

ไป อ.สมเด็จ กส.3007

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดินบุคคลอ่ืน
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.รอบบาน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

600 ม.

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไป จ.กาฬสินธุไป อ.สมเด็จ

ไป อ.สมเด็จ

กม.13

กม.12
กม.0

กม.14

ถ.สายนามน-กุฉินารายณ (ทล.2336) 

ไป อ.กุฉินารายณ

ถ.ถีนานนท (ทล.12)

กม.0

479 ม.

ไป จ.กาฬสินธุ
ไป อ.สมเด็จ

ถ.สายแยก ทล.213-นามน (ทล.2336) ไป อ.นามน

ถ.ถีนานนท (ทล.12)

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไม
มีชื่อ

 

ไปท
ายชุ

มชน

ไปท
ายชุ

มชน

ไปท
ายชุ

มชน

เขาท่ี
นา

เขาที่นาเขาที่นา

กม.8

กม.9

ไปที่นา

ไปที่นา

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.30

กม.31
ถ.สายกระนวน-ทาคันโท (ทล.2152)

ไป อ.กระนวน

ไป อ.ทาคันโท

ทล.ชนบทสายบางกุงเกา-บานกุดขอนแกน
ไปบานกุดแคน

305 ม.

80 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ซ.ไมมีชื่อ 

หว
ยย

าง

โรงเรียนบานนาคูพัฒนา

รพ.นาคู

ถนนวงศ
สวัสด์ิ

43
0 ม

.

เขาชุมชน

ถ.
สา
ยกุ

ฉิน
าร
าย
ณ
-ส
รา
งค
อ 

(ท
ล.

22
91

)

ไปตัวเมืองกาฬสินธิ์ุ

176 ม.
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานทุงมน-บานโพธ์ิชัย (กส.2014)
ไปบานสะอาดไชยศรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ห
วย
เม็ก รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08753

โฉนดเลขท่ี : 1098  เน้ือที่ : 0-2-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 238 หมู 3 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกระนวน-ยางตลาด (ทล.2110)
  ตำบลคำใหญ อำเภอหวยเม็ก
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.670608  LONG : 103.163371

ราคาขาย

บาท4,465,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,949,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10218
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 18266  เนื้อที่ : 0-1-33 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 76 หมู 14 ถนนสายยางตลาด-กระนวน (ทล.2039)
  ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.613157  LONG : 103.220673
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,387,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08007
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22758  เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 124 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานหวยเม็ก-บานหวยมะทอ (กส.3067)
  ตำบลบึงนาเรียง อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.590725  LONG : 103.306334

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,458,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09278
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6534  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 90 ซอยทางเขาโรงเรียนคำใหญวิทยา
  ถนนสายยางตลาด-กระนวน ตำบลคำใหญ
  อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.652869  LONG : 103.192385
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,176,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09232
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22185  เนื้อที่ : 0-1-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 124 หมู 2 ถนนสายบานหวยเม็ก-บานหวยมะทอ
  (กส.3067) ตำบลหัวหิน อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.578167  LONG : 103.315758

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,113,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-05270
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13822  เนื้อที่ : 0-1-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 192 ถนนเทศบาล 9 ตำบลหวยเม็ก
  อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.602495  LONG : 103.223829
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท644,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07611
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1081  เนื้อที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 38 หมู 13 ถนนเทศบาล 9
  ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.598592  LONG : 103.223356

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท730,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08180
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16096  เนื้อที่ : 0-0-95 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 30 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหวยเม็ก-บานหัวดง
  ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.585858  LONG : 103.221521
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท12,969,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10248
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 223, 2530  เนื้อที่ : 53-3-90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู 10 หมูบานบานโคกปากุง
  ถนนเชียงยืน-คำใหญ (ทล.2268) ตำบลคำใหญ
  อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.64554  LONG : 103.18536

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ื
อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปที่นา

ไปท่ีนา

กม.37

300 ม.

400 ม.

กม.38ไป อ.กระนวน

ไป อ.หวยเม็ก

ถ.ส
าย
กร
ะน
วน

-ย
าง
ตล
าด

 (ท
ล.2

11
0)

ถ.สายบานชัยศรี-บานคลองทรัพย (กส.3057)

ไปบานคลองทรัพย

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.ไม
มีช่ือ

 

8 กม.
122 ม.

กม.7

ถ.บานหวยเม็ก-บานหวยมะทอ (กส.3067)

ไปบานหวยมะทอ
ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กระนวน

ถ.
สา
ยย

าง
ตล

าด
-ก
ระ
นว
น 

(ท
ล.

21
10

)

กม.9
280 ม.

กม.8

ถ.สายบานหวยเม็ก-บานหวยมะทอ (กส.3067) 

ถ.สายยางตลาด-กระนวน (2039) 

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กระนวน

ถ.สายบานหนองโน-โนนสะอาด

เขาชุมชน

860 ม.

500 ม.กม.52 กม.53

540 ม.

ซ.
ไม
มีช
ื่อ 

ซ.
ไม
มีชื่

อ 

กม.53

ถ.สา
ยยา

งตล
าด-ก

ระนว
น (ท

ล.21
10)

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กระนวน

ถ.เทศบาล 9

ถ.เ
ทศ
บา
ล 
6

840 ม.
530 ม.

28 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ 

1.2 กม.

250 ม.

ถ.สายบานหวยเม็ก-บานหัวดง

ถ.สายบานหัวนาคํา-บานหวยเม็ก (กส.2025)
ถ.ส

ายย
างต

ลาด
-กร

ะนว
น (
ทล

.21
10)

ไป 
อ.ย

างต
ลาด

ไป อ.กระนวน 

ไป อ.ชื่นชม

ไปบานหัวนาค
ํา

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

กม.45

 1 กม.

ม.บานโคกปากุง 

รร.คําใหญวิทยา

ถ.สายยางตลาด-กระนวน (ทล.2039) 

ไป อ.กระนวน

ไป อ.เชียงยืน

ถ.เชียงยืน-คําใหญ (ทล.2268) 

กม.50+185

ถ.สายยางตลาด-กระนวน (ทล.2039)

ถ.สายบานหวยเม็ก-บานหัวนาคํา

ไปยางตลาด

ไป อ.กระนวน ถ.สายหวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)

ไป อ.หวยเม็ก

ไป อ.หนองกุงศรี

50 ม.

ซอยทางเขาโรงเรียนคําใหญวิทยา

ถ.ทล.แผนดินสายเชียงเย็น-คําใหญ (ทล.2190)

 ถ. สายยางตลาด-กระนวน (ทล.2110)

ไป อ.กระนวน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.กมลาไสย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,515,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10231
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1801  เนื้อที่ : 0-1-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานฟากปาว-อำเภอรองคำ (กส.3009)
  ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.306445  LONG : 103.669996

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,287,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09139
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3420  เนื้อที่ : 0-1-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22 หมู 7 ถนนอุดมสุข
  แยกจากถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)
  ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.330342  LONG : 103.556793
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,083,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07453
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 48837  เนื้อที่ : 0-1-14 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 94 ถนนสายหมายเลข 214 - บานสีถาน (กส.3013)
  ตำบลเจาทา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.223673  LONG : 103.642943

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท601,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09456
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11531  เนื้อที่ : 0-1-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานโคกลาม-บานดอนหัน
  ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.276140  LONG : 103.657126
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท198,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 26-88-00008
เพิงเอนกประสงค

โฉนดเลขที่ : 44562  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 196 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137)
  ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.366448  LONG : 103.676915

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,725,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04524
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12368  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 104/4 ถนนสายโพนทอง-ยางตลาด (ทล.2116)
  ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.273576  LONG : 103.581414

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,669,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10715
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 30300  เนื้อที่ : 19-1-64 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานฟากปาว-บานรองคำ (กส.3009)
  ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.308102  LONG : 103.652337
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,428,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10714
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 20773, 52466  เนื้อที่ : 6-3-38 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานฟากปาว-บานรองคำ (กส.3009)
  ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.307196  LONG : 103.650925

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04838

โฉนดเลขที่ :  334, 617  เน้ือที่ : 0-0-67.80 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 223, 185
  ถนนสายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)
  ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.334358  LONG : 103.575177

ราคาขาย

บาท13,440,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนลำราง ขนาด 3x24 ม. (เน้ือที่ประมาณ 0-0-18 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

ไป อ.กมลาไสย

กม.28

กม.29

ทล.แผนดินสายสายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

ไป จ.รอยเอ็ด

สี่แยกบานปอ

ไป อ.โพนทอง

ไป อ.ยางตลาด 

ถนนอุดมสุข

กม.37

กม.36

กม.38

กม.39

ถนนส
ายมห

าสารค
าม-กม

ลาไสย
 (ทล.2

367) 

ศูนยราชการ อ.กมลาไสย

ไป จ.กาฬสินธุ

ไป จ.รอยเอ็ด

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 610 ม.

เขาชุมชน

กม.4

กม.3

กม.0

กม.28กม.27
ไป อ.กมลาไสย ไป จ.รอยเอ็ด

ถ.สายบานทาเพลิง-บานสีถาน (กส.3013)

ไปบานสีถาน

ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

หนองบัว

หมายเหตุ : ชั้นที่ 1 มีผนังกั้นระหวางคูหาที่ 1-2 และ 3-4
  สวนชั้นที่ 2 คูหาที่ 1-2 กับ 3-4 เปดโลงทะลุถึงกัน

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำเขตทางสาธารณฯ ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ไป จ.กาฬสินธุ

ไป จ.รอยเอ็ด 

 ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214)

 ถ.ราษฎรบริหารถ.สายก
มลาไสย

-มหาสา
รคาม (ท

ล.2367)

ไป อ.กม
ลาไสย

ไป จ.กาฬสินธุ

 ถ.สายกาฬสินธุ-รอยเอ็ด (ทล.214) วัดสวางดอนทัน

วัดดอนทอง
โรงเรียนบานโพนงาม

ถ. สายบานฟากปาว-อําเภอรองคํา (กส.3009) 

ไป อําเภอรองคํา

2.8 กม.

ไป อ.โพนทอง

ไป อ.ยางตลาด

ถ.สายบานโคกลาม-บานดอน

ถ.ทางหลวงแผนดินสายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)

6.6 กม.

250 ม.

กม.11

ถ.ปทมานนนท (ทล.124)

ไป อ.บานบอ
ไปบานรองคํา

ไป จ.กาฬสินธุ

ถ.ทางหลวงแผนดินสายบานฝากปาว-บานรองคํา (กส.3137)

ถ.สายบานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137) 

1.13 กม.

150 ม.

ไป อ.บานบอ
ไปบานรองคํา

ไป อ.กมลาไสย

ถ.สายบานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137) 

ถ.ทางหลวงแผนดินสายบานฟากปาว-บานรองคํา (กส.3009)

กม.11

กม.10

ถ.ปทมานนนท (ทล.124)

ซ.ไมมีชื่อ

1.6 กม.

ไป จ.รอยเอ็ด
ไปบานรองคํา

ไป จ.กาฬสินธุ

ถ.สายบานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137) 

กม.11

กม.10
400 ม.

ถ.ปทมานนนท (ทล.124)

ถ.ทางหลวงแผนดินสายบานฟากปาว-บานรองคํา (กส.3009)

ถ.สายโพนทอง-ยางตลาด (ทล.2116)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ก
ุฉิน

าร
าย
ณ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,462,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06200
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 609  เนื้อที่ : 0-2-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5, 89 ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)
  ตำบลเหลาใหญ อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.602168  LONG : 103.963467
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,375,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10233
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3940  เนื้อที่ : 0-2-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 41 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนามน-กุฉินารายณ (ทล.2336)
  ตำบลกุดหวา อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.4947545  LONG : 103.998087

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,338,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08568
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 329  เนื้อที่ :  0-3-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายชาด-บานจอมทอง (กส.4027)
  ตำบลเหลาใหญ อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.618983  LONG : 104.007403
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,989,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06286
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 31287, 31290  เนื้อที่ : 1-1-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 116 ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)
  ตำบลเหลาใหญ อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.602389  LONG : 103.962946

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,201,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08130
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 30839  เนื้อที่ : 0-1-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 120 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายโพนทอง-กุฉินารายณ (ทล.2046)
  ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.446725  LONG : 104.036474
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,099,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09022
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27603  เนื้อที่ : 0-2-76 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 131 ถนนสายบานกุดหวา-บานจุมจัง
  ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.478806  LONG : 104.104107

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท861,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08618
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3311  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 81 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)
  ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.519018  LONG : 104.116914
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,776,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00440
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 15285  เนื้อที่ : 9-0-55 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)
  ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.526537  LONG : 104.090630

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08619

โฉนดเลขท่ี : 5454  เน้ือที่ : 2-1-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 117 ซอยไมมีชื่อ
  ถ.สายแยก ทล.213-กุฉินารายณ (ทล.2336)
  ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.531424  LONG : 104.044785

ราคาขาย

บาท3,587,000
ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เท
ศบา

ล 1

780 ม.

220 ม.

300 
ม.

ถ.สายสมเด็จ-กุฉินารายณ (ทล.12)

ถ.กุศลนารายณ 

ถ.กุศลนารายณ 

ไป อ.นามน

ไป อ.สมเด็จ

ถ.สายแยก ทล.213-กุฉินารายณ (ทล.2336)

ไป จ.มุกดาหาร

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.698

กม.699

ซ.ไม
มีชื่อ

 

ไป อ.กุฉินารายณ

ทล.แผนดินสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)

ทล.ชนบทสายบานจอมทอง-บานมะนาว

ไปบานมะนาว

ไปบานกุดฝงแดง

ไป อ.หวยผ้ึง

หวยยัง 350 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)

กม.702

กม.701

4.2 กม.

200 ม.

280 ม.

82.5 ม.

ไป อ.หวยผึ้ง

 ถ.สายชาด-บานจอมทอง (กส.4027)

 ถ.สายคํากั้ง-บานเหลาใหญ

ไป อ.กุฉินารายณ

ไป อ.จอมทอง ไป อ.เขาวง

กม.699

กม.698

ซ.ไมม
ีชื่อ

300 ม.

ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12)

ทล.ชนบทบานจอมทอง-บานมะนาว
ทล.ชนบทบานจอมทอง-บานกุดฝงแดง

ไปบานมะนาว ไป  อ.กุฉินารายณ

ไป อ.หวยผึ้ง
หวยยัง

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ
 

ซ.ไ
มม
ีช่ือ 

ซ.ไ
มม
ีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.49

กม.48

20 ม.
34 ม.

 ถ.สายโพนทอง-กุฉินารายณ (ทล.2046) 

ไป อ.โพนทอง

ไป อ.กุฉินารายณ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

กม.178
300 ม.

25 ม.

กม.177

ไป อ.กุฉินารายณ

ทล.ชนบท สายบานกุดหวา-บานชุมจัง (กส.2003)

ไป อ.เลิงนกทา

ถ.
สา
ยส
มเ
ด็จ

-มุ
กด

าห
าร

 (ท
ล.
12

)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมม
ีชื่อ 

กม.713

กม.714

กม.715
92 ม.

184 ม.

ถ.สายสมเด็จ-มุกดาหาร (ทล.12) 

ถ.สายแยกทล.12

ไป จ.มุกดาหาร

ไป อ.บัวขาว

ไปบานหนองหาง

กม.39

กม.38

500 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.กุฉินารายณ 

500 ม.

ถ.สายนามน-กุฉินารายณ (ทล.2336)

ไป อ.นามน

กม.54
6.48 กม.

1.4 กม.

ถ.สายโพนทอง-กุฉินารายณ (ทล.2046)

ไป อ.โพนทอง

ไป อ.กุฉินารายณ

ถ.สายบานกุดหวา-บานจุมจัง 

ไปบานกุดหวา

ไปบานหนองเม็ก

ถ.สายบานบุงคลา-บานหนองเม็ก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.หนองกุงศรี

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท18,193,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10021
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 10687-89  เนื้อที่ : 3-2-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 178 ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.660728  LONG : 103.298960
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,045,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09345
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 17074  เนื้อที่ : 1-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 197 หมู 12
  ถนนสายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.660587  LONG : 103.298607

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,937,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08905
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 735  เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 188, 188/1, 188/2
  ถนนสายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.656885  LONG : 103.296364
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,229,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09386
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1793  เนื้อที่ : 0-1-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 97 หมู 8 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.672282  LONG : 103.297714

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,063,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09267
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 176  เนื้อที่ : 0-2-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหวยเม็ก-ทาคันโท (ทล.2009) ตำบลโคกเครือ
  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.744637  LONG : 103.324672
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,720,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04455
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 20852  เนื้อที่ : 0-0-66 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 203/7 ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท(ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.656800  LONG : 103.296198

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04390
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 20854-55  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 203/3, 203/4
  ถนนสายบานหวยเม็ก-หนองกุงศรี (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.656613  LONG : 103.295692
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04413
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 20853  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 203/6 ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.656673  LONG : 103.296175

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,157,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04389
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 732, 20371  เนื้อที่ : 1-3-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 221 ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.656469  LONG : 103.295975
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-08941
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 549  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.674530  LONG : 103.302603
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หมายเหตุ : เปดโลงทะลุถึงกันทุกชั้น
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หมายเหตุ : ภายในทะลุถึงกัน

กม.11

500 ม.

กม.10

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 
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กม.13

กม.14

130 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปทายชุมชน

ไปทายชุมชน

ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)

ไป อ.ทาคันโท

ไป อ.หวยเม็ก
ทล.ชนบทสายบานหนองริวหนัง-บานหนองสามขา (กส.4035)

ไปบานหนองสามขา

กม.12

กม.11

ไป อ.หวยเม็ก

ไป อ.ทาคันโท

ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)

210 ม.

200 ม.

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

กม.12

กม.11
200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.หวยเม็ก

ไป อ.ทาคันโท

เขาชุมชน

29 ม.

ไป อ.หวยเม็ก

ไป อ.ทาคันโท

ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.ห
นองกุงศ

รี

ไป
 อ.
ทา
คัน
โท

ถ.สายหวยเม็ก-ทาคันโท (ทล.2009)

ซ.ไมมีชื่อ
91 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขนาด 0.5 x 25 x 30 ม.
  (สามเหลี่ยม) ลึก 3 ม. เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ถ.หวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ฆ
อง
ชัย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,647,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-05404
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19838-39  เนื้อที่ : 1-2-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 183, 227 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานขาวหลาม-บานโนนสิลา (กส.2053)
  ตำบลโนนศิลา อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.325035  LONG : 103.505182

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท966,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07169
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11577 (เดิมโฉนด 9473)  เน้ือที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 112 หมูที่ 2 หมูบานสะอาด ซอยภายในหมูบาน
  ถนนบานหนองบัว-บานหนองเม็ก (กส.2102)
  แยกจากถนนยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.297051  LONG : 103.446374

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,148,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00477
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 7798, 8263-64  เนื้อที่ : 6-2-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 178 ถนนสายบานหนองบัว-บานสะอาด
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.302664  LONG : 103.441658
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,034,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00164
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 12929  เนื้อที่ : 2-3-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 132/4 ถนนสายบานทาแห-บานโคกประสิทธิ์
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.295107  LONG : 103.426665

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,091,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00236
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 2225-26  เนื้อที่ : 3-1-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 218 ถนนสายบานโคกประสิทธิ์-บานหนองเม็ก
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.304653  LONG : 103.436129
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท905,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10397
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 2105  เนื้อที่ : 3-2-47 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายแยก (ทล.2367)-บานโคกประสิทธิ์
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.269636  LONG : 103.443504

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10232

โฉนดเลขท่ี : 2493  เน้ือที่ : 0-2-57 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 97 หมู 7
  ถนนสายบานเหลาแดง-บานโคกประสิทธ์ิ
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.274721  LONG : 103.441682

ราคาขาย

บาท4,210,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,559,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06011
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 9200 (เดิมโฉนดเลขท่ี 9474), นส. 3 ก. เลขที่ 1093
เนื้อที่ : 0-2-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 177 ซอยไมมีชื่อ ถ.สายบานหนองบัว-บานหนองเม็ก
  ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.296809  LONG : 103.446555

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,722,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09983
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8548  เนื้อที่ : 0-1-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 78 หมู 3 ถนนสายแยก (ทล.2367)-บานกุดฆองชัย
  ตำบลฆองชัยพัฒนา อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.247486  LONG : 103.453159

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

100 ม.

200 ม.

2.5 กม.

กม.34 กม.33

คลองชลประทาน

ถ.เลียบคลองชลประทาน

เขาชุมชน
เขาชุมชนทล.ชนบทสายบานหนองแปน-บานโนนสิลาเลิง (กส.2045)

ทล.สายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)
ไป จ.มหาสารคาม

ไป (ทล.2216)

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กมลาไสย

หมายเหตุ : ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพกอนการเสนอซ้ือ

กม.11

กม.12
100 ม. 2.65 กม. 200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานบอ
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ถ.สายบานหนองบัว-บานหนองเม็ก

ถ.สายบานยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)

ไป อ.ยางตลาด

หนองน้ำ
หนองน้ำ

ถ.สายบานหนองบัว-บานหนองเม็ก

220 ม.

วัดโพธิ์ศรีหนองบัว

วัดปาหนองบัว

ซ.ภายในหมูบาน หม
ูบานสะอาด

 ถ.บานหนองบัว-บานหนองเม็ก (กส.2102)

ชุมชนบานหนองบัว

 ถ.สายบานหนองเม็ก

ไปบานหนองเม็ก
ถนนยางตลาด-โพนท

อง (ทล.2116) 

กม.12
กม.13

ถ.สายบานหนองบัว-บานสะอาด 

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.โพนทอง 

ไปบานสะอาด 

1.99 กม.

ถ.สายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116) 

¡Á.20
900 Á.

6.7 ¡Á. ¡Á.19

ซ.ไมมีชื่อ

ไปกมลาไสย

ไปมหาสารคาม

เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน
เขาชุมชนเขาชุมชน

เขาชุมชน

ไปบานเหลาแดง

เขาชุมชน ซ.ไมมีชื่อ เขาชุมชน
เขาชุมชน

ทล.ª¹º· (สายบานทาแห-ºŒÒ¹â¤¡»ÃÐÊÔ· Ô̧ì)

ทล.แผนดินสายกมลาไสย-มหาสารคาม (ทล.2367)
ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.ยางตลาด ไปบานโนนตูม

ไปบานสะ
อาด

ทล.ชนบทสายบานโคกประสิทธิ์-บานหนองเม็ก

ทล.แผนดินสายยางตลาด-บานบอ
(ทล.2116)

ถ.สายบานหนองบัว-บานโนนตูม

ทล.ชนบทสาย
นอก (ทล.211

6)-บานสะอาดไปบานบอ
ทล.ชนบทสายบานโคกประสิทธิ์-บานหนองเม็ก

ไปบานหนองเม็ก

500 ม.1.7 กม.
2 กม.

กม.26

กม.25
บานโคกประสิทธิ์ ถ.ทางหลวงสายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)

ไป จ.มหาสารคาม

ไป อ.กมลาไสย

ถ. สายแยก(ทล.2367)-บานโคกประสิทธิ์ 

ถ.สายบานโคกประสิทธิ์-บานเหลาแดงวัดโพธ์ิศรีบานนอย

รร.นอยดอนขาประชานุเคราะห

ซ.ไมมีชื่อ
วัดสวางแสงจันทร

1.10 กม.

กม.21

กม.20

50 ม.

ถ.สายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)

ไป อ.กมลาไสย

ไป จ.มหาสารคาม

ถ.สายแยก (ทล.2367)-บานกุดฆองชัย

ถ.เลียบคลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ทล.ชนบทสายบานขาวหลาม-บานโนนสิลา (กส.2053)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.สมเด็จ
อ.สมเด็จ

อ.คำมวง
อ.ยางตลาด

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,615,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08754
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 28639  เนื้อที่ : 1-2-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 148 หมู 3 ถนนสายสมเด็จ-ทาเรือลำปาว (ทล.2041)
  ตำบลหมูมน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.713218  LONG : 103.708263
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท13,590,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00602
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 2674  เนื้อที่ : 6-0-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 240 หมู 1 ถนนสายกาฬสินธุ-สกลนคร (ทล.213)
  ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.733645  LONG : 103.764517

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,084,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10271
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 10328  เนื้อที่ : 0-1-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18 ถนนสายกาฬสินธุ-บานสามแยกภูสิงห (ทล.227)
  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.706269  LONG : 103.517258
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,952,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10619
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 13436  เนื้อที่ : 14-1-19 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานสิงหสะอาด-บานหวยเตย
  ตำบลสหัสขันธ อำเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.742916  LONG : 103.545878

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,464,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10738
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 41045, 47732  เนื้อที่ : 8-1-70 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)
  ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.374641  LONG : 103.378992
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,411,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10617
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 33163  เนื้อที่ : 10-3-72 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานหนองบัวหนวย-บานขาม
  ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.434523  LONG : 103.359110

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07829

โฉนดเลขที่ : 26746  เน้ือที่ : 0-2-83 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 45 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนถีนานนท (ทล.213) ตำบลสมเด็จ

  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.683134  LONG : 103.737842

ราคาขาย

บาท3,107,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08133

โฉนดเลขท่ี : 10353  เน้ือที่ : 0-1-47 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 หมู 2 ถนนเขาบานหนองสระพัง

  ตำบลนาทัน อำเภอคำมวง

  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.964328  LONG : 103.598720

ราคาขาย

บาท670,000

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

 

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ถ.พัฒนาการวิจิตร 1

ไป จ.กาฬสินธุ

ไป อ.ภูพาน

กม.670

300 ม.

100 ม.

กม.671

ถ.ถี
นา
นน
ท 
(ท
ล.2

13
) 

กม.4

400 ม.

กม.3

กม.5

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.(กส.3048)
ไปสถาบันการเงินชุมชน ต.นามะเขือ

ไป อ.สมเด็จ

ไป อ.สหัสขันธ

 ถ.สายสมเด็จ-ทาเรือลําปาว (ทล.2041)

กม.4

กม.1

2.53 กม.

กม.3

ถ.เขาบานหนองสระพัง

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายบานคําพิบูลย-คํามวง (ทล.2253)

ไปบานคําพิบูลย

ไป อ.คํามวง

ไปบานนาตาล

ถ.ทล.ชนบทสายบานทุงคลอง-บานนาไรเดียว (กส.4034)

ซ.ไมมีช่ือ (ไมมีสภาพ)

ตัน

ไป อ.สมเด็จ

ไป จ.สกลนคร

ถ.สายกาฬสินธุ-สกลนคร (ทล.213)

130 ม.

ไปตัวเมืองกาฬสินธิ์ุ

ถ.สายกาฬสินธุ์ิ-สามแยกภูสิงห (ทล.227)

ไป อ.สมเด็จ

ไปที่ไร

1,040 ม.ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานหวยเตย

ไปบานสิงหสะอาด

ถ.สายบานสิงหสะอาด-บานหวยเตย

คลองชลประทาน

288 ม.

ไป จ.รอยเอ็ด

ไป อ.ยางตลาด

ถนนสายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)

ซ.ไมมีชื่อ (ไมมีสภาพ)

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.หวยเม็ก

ไป อ.ยางตลาด

กส.4037
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  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,521,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07862
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 37982  เนื้อที่ : 1-1-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 162 หมู 7 ซอยยุคเจริญ ถนนถีนานนท (ทล.12)
  ตำบลอุมเมา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.404458  LONG : 103.432857
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,869,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10119
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1453, 65381-85, 65393, 65586 เน้ือที่ : 2-3-89 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 222 ซอยชวนวิไล ถนนถีนานนท (ทล.213)
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.402550  LONG : 103.377744

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,037,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07989
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 37610  เนื้อที่ : 2-3-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 51
  ถ.สายแยกทางหลวงหมายเลข 2116-บานเหลาแดง (กส.4002)
  ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.350541  LONG : 103.376863
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,473,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08630
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 18050  เนื้อที่ : 0-1-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 72 ถนนทางเขาบานนาแก ตำบลนาเชือก
  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.548121  LONG : 103.419416

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,431,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09543
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 56418  เนื้อที่ : 0-1-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 258 ซอยประชารักษ ถนนหลังโรงพยาบาล
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.385372  LONG : 103.349102
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,315,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06201
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47519  เนื้อที่ : 1-0-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79 หมู 11 ซอยไมมีชื่อ ถนนเขาบานนอยดงยาง
  ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.463742  LONG : 103.445659

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท737,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09135
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 57596  เนื้อที่ : 0-0-86 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 88 หมู 10 ถนนเขาบานหนองหลม
  ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.446822  LONG : 103.369837
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท975,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07160
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14662-63  เนื้อที่ : 0-1-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 156/13, 108/13 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานคำไฮ-หนองอีเฒา (กส.2015)
  ตำบลหนองอิเฒา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.303299  LONG : 103.387124

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10389

โฉนดเลขท่ี : 53956  เน้ือที่ : 6-2-3 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 236 หมู 9
  ถนนสายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)
  ตำบลหนองอิเฒา อำเภอยางตลาด
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.363445  LONG : 103.389030

ราคาขาย

บาท13,802,000

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีชื่อ 

70 ม.

ไป จ.มหาสารคาม

ไป จ.กาฬสินธุ

กม.622

กม.623

ถ.ถีนานนท (ทล.12) 

ถ.ทล.ชนบท สายบานโคกสี-บานคําพะยาง (กส.3015) 

ถ.ทล.ชนบท สายบานโคกสี-บานนาดี

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

200 ม.

กม.2

กม.0 กม.3

กม.3
ถ.สายแยกทางหลวงหมายเลข 2116-บานเหลาแดง (กส.4002)

ไปบานเหลาแดง

ไปบานดอนกลอย

ถ.ทล.แผนดินสายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)

กม.18

กม.17

650 ม.

200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานโนนลาน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถนนสายบานปาแดง-เขื่อนลําปาว (ทล.2416)
ไปเขื่อนลําปาว ไป ทล.213

ถ.ทางเขาบานนาแก 

ไปเขื่อนลำปาว

ไป อ.ยางตลาด
ชุมชนบานโนนนาค

ชุมชนบานเชียงสา

วัดดงยางคงคาราม

ชุมชนบานนอยดงยาง

ไปบานแดง

¡Á.9200 Á.

4.7 ¡Á.

140 Á.

ทล.แผนดินสายบานปาแดง-เขื่อนลำปาว (ทล.2416)

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อไปบานเวย
ไปบานโคก

ทางสาธารณประโยชน
(ปจจุบันไมมีสภาพ)

ถ.สายบานโนนนาค-บานนอยดงยาง

ซ.
ไม
มีชื่

อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
160 ม.

35 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน เขาชุมชน

เขาชุมชน

8 กม.

2.3 กม.

กม.2

กม.14

กม.0
กม.3

ถ.สายบานคําไฮ-หนองอิเฒา (กส.2015)

ถ.สายยางตลาด-โพนทอง (ทล.2116)

ไป ทล.2116

ไป อ.ยางตลาด ไป อ.โพนทอง

ไป อ.โพนทอง

ไป อ.ยางตลาด

ถ.สายยางตลาด-โพนทอง(ทล.2116)

ซ.ชวนวิไ
ล

ถ.ทับทิมลําใย

100 ม.

ไป อ.เมืองกาฬสินธุ

ไปเขาชุมชน

ไป อ.ยางตลาด

ถ.ถีน
านนน

ท (ทล
.12)

ถ.ถีน
านนน

ท (ท
ล.12

)

ถ.ถีนานนนท (ทล.12)

ทล
.21

3

ทล.2116

ไป จ.กาฬสินธุ

196 ม.

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ประชารักษ

ถ.หลังโรงพยาบาล

ไป จ.มหาสารคาม

ไป จ.ขอนแกน

ไป ถ.ถีนานนนท (ทล.12)

171 ม.

ซ.ไมม
ีชื่อซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช
ื่อ

ไปบานหนองกุง

ทล.ชนบทสายบานยางนอย-บานหนองกุง (กส.2049)

ถ.เขาบ
านหนอ

งหลม



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 12 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท666,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07202
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 993  เนื้อที่ : 0-1-40.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 300 ซอยไมมีชื่อ ถนนถีนานนท (ทล.12)
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.405976  LONG : 103.379183
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท548,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08040
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 71743  เนื้อที่ : 0-0-56.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมูที่ 10 ถนนพวงประสิทธิ์
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.406524  LONG : 103.377909

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท465,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08426
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 53619  เนื้อที่ : 0-0-76 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79 หมู 19 หมูบานดงบอ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนมะลิวัลย ตำบลยางตลาด
  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.401932  LONG : 103.380101
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท437,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07249
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 71744  เนื้อที่ : 0-0-48.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 133 หมู 10 ซอยไมมีชื่อ ถนนพวงประสิทธิ์
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.406503  LONG : 103.377796

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,892,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04761
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 47691  เนื้อที่ : 0-1-15 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 147 ถนนสายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)
  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.393686  LONG : 103.298533
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,088,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00379
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 49416, 37981, นส. 3 ก ที่ 5694  เน้ือที่ : 2-0-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 124 ม.7 ซอยยุคเจริญ ถนนถีนานนท (ทล.12)
  ตำบลอุมเมา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.404685  LONG : 103.432194

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10315

โฉนดเลขท่ี :  31295, 49158  เน้ือที่ :  9-1-66 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 116
  ถนนสายยางตลาด-บานกุดสังข (กส.2058)
  ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
  จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.380081  LONG : 103.372836

ราคาขาย

บาท14,261,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,076,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09450
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13069  เนื้อที่ : 0-1-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู 15 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานดงบัง-บานหนองหัวชาง ตำบลหัวนาคำ
  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.388632  LONG : 103.245382
หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางเขา-ออก (เนื้อที่ประมาณ 18.75 ตร.ว.)
  ซึ่งธนาคารไมกําหนดราคา ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,574,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10647
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12914  เนื้อที่ : 0-1-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 304 หมู 9 ถนนสายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)
  ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.386601  LONG : 103.247074

กม.616

กม.617
ซ.ไมมีช่ือ

 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ
 

84 ม.

200 ม.

ไปที่นาเขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป จ.ก
าฬสินธ

ุ

ถ.ถีนา
นนท (

ทล.12
)

ไป ถ.สายขอนแกน-ยางตลาด(ทล.12)

ถ.พวงประสิทธิ์ 

ถ.ประชาราษฏร

ไป จ.กาฬสินธุ

ไป จ.ขอนแกน

ถ.ยางตลาด-เขื่อนลําปาว (ทล.2079)

ถ.ยางตลาด-บานเสียว

ที่วาการ อ.ยางตลาด
กม.116

450 ม.

100 ม.

120 ม.

 ถ.ทับ
ทิมลํา

ใย

 ถ.พ
วงปร

ะสิทธ
ิ์

ม.ดงบอ 
ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

กม.616

กม.617
ซ.ไมมีชื่อ

 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ
 

ซ.ไมมีชื่อ
 

70 ม.

200 ม.

ไปท่ีนาเขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป จ.ก
าฬสินธ

ุ

ถ.ถีนา
นนท (

ทล.12
)

ไป ถ.สายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)

ถ.พวงประสิทธิ์ 

ถ.ประชาราษฏร

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ  ซ.ยุคเจริญ

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 
หนองสิน

84 ม.

ไป จ.มหาสารคาม

ไป จ.กาฬสินธุ

กม.622

กม.623

ถ.ถีนานนท (ทล.213) 

ถ.ทล.ชนบท สายบานโคกสี-บานคําพะยาง (กส.3015) 

ถ.ทล.ชนบท สายบานโคกสี-บานนาดี

ไป ทล.12

กส.2058

ไปบานบอไปบานหนองอิเฒา

ทล.2116

20 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

กลุม 2

กลุม 1

ไป อ.ยางตลาด

145 ม.ถ.สายขอ
นแกน-ยา

งตลาด (ท
ล.12)

ทล.ชนบทสายบานดงบัง-บานหนองหัวชาง

ไป อ.เชีย
งยืน

ไป อ.ยาง
ตลาด

ไป ทล.12

35 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือซ.ไมมีช่ือ

ทล.ชนบทสายบานดงบัง-บานหนองหัวชาง

ไปบานหนองหัวชาง

กม.616

กม.617

ไป จ.กาฬสินธุ

เขาชุมชน

53
0 ม

.

258 ม
.

ซ.ไมมีช
ื่อ

ซ.ไมมีช
ื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไม
มีชื่อ

ถ.พวงปร
ะสิทธิ์

ไป ถ.สายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)

ถ.ถี
นาน

นท 
(ทล

.12)

กม.606

กม.607

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายกระนวน-ฮองฮี (ทล.2110)

ถ.สายขอนแก
น-ยางตลาด 

(ทล.12)
ไป อ.ยางตลา

ด

ไป อ.เชียงยืน

หมายเหตุ : ฉ.41958 สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดินแปลงขางเคียง และ ฉ.31295 ที่ดินบางสวน
  เปนคลองสงน้ำชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 0-1-12 ไร ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ



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”


