
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย อาคารโรงงาน
โกดัง ฟารม รีสอรท และ ที่ดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : อุดรธานี

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย อุดรธานี โทร. 042-325353, คุณสินีนาฎ รักขุมแกว โทร. 061-541-3711
 คุณณชาณา จึงเจริญ โทร. 081-836-8751, คุณพรรษา จวนสาง โทร. 080-058-5545
 คุณอดุลยวิทย กิจประเสริฐ โทร. 061-551-7218, คุณภาคภูมิ ทองนภากุล โทร. 080-058-5664
• 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.
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,332,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09127
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 131924  เนื้อที่ : 0-0-97 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47/9 หมู 5 ซอยตาจารยอุทิศ
  ถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216)
  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.400291  LONG : 102.825287
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,754,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10461
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 154412-13  เนื้อที่ : 0-1-42.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 643/41 หมูบานหรรษา ซอยหรรษา ซอย 14
  ถนนสายอุดรธานี-กุดจับ (ทล.2263) ตำบลบานเล่ือม
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.411713  LONG : 102.753109

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08747
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 144323  เนื้อที่ : 0-0-62.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/137 หมูบานเฟรสโฮม ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานดงอุดม-บานหนองใส (อด.2011)
  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.402511  LONG : 102.831738

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,682,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07189
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 84211-12  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 438 หมูบานชุมชนบานแสงทอง ซอยรัศมี 5
  ถนนสายบานเลื่อม-เชียงยืน (อด.3001) ตำบลบานเลื่อม
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.428689  LONG : 102.765461

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท557,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07400
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 84672  เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35 หมูบานชุมชนบานโนนสวรรค ซอยพัฒนา
  ถนนสายอุดรธานี-กุดจับ (ทล.2263) ตำบลเชียงยืน
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.413414  LONG : 102.644965

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท385,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06839
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 140001  เนื้อที่ :  0-0-29.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/2 หมู 1 หมูบานชุมชนบานเชียงยืน ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายรอบเมือง-เชียงยืน (อด.2002) ตำบลเชียงยืน
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.452578  LONG : 102.692075
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท324,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09385
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 20518  เนื้อที่ : 0-0-46.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 179 หมูบานชุมชนบานเชียงยืน
  ถนนสายบานเชียงยืน-บานจำปา (อด.3102)
  ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.452655  LONG : 102.689534

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,333,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08182
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 35842  เนื้อที่ : 0-1-82.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/11 ซอยจิตติยง ถนนเทพบุรี
  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.393331  LONG : 102.804184

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท716,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06113
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 154044  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 87 หมู 14 หมูบานชุมชนบานเชียงยืน ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานอีหลุง-บานจำปา (อด.3102) ตำบลเชียงยืน
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.451306  LONG : 102.683375

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,002,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09488
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 146206  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 639/169 หมูบานหรรษา ซอย 17
  ถนนสายอุดรธานี-กุดจับ (ทล.2263) ตำบลบานเล่ือม
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.411698  LONG : 102.756281
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,825,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10079
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 97656-57  เนื้อที่ : 0-2-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 378 หมู 9 หมูบานชุมชนบานเชียงพิณ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายอุดรธานี-กุดจับ (ทล.2263)
  ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.418061  LONG : 102.719830

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,085,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09322
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 181830  เนื้อที่ :  0-0-93.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 333/14 หมู 3 หมูบานลีลาวดี ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายอุดรธานี-สามพราว (ทล.2410)
  ตำบลสามพราว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.434303  LONG : 102.830635
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07864
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 124867  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 200/192 หมูที่ 5 หมูบานประภาวิลล
  ซ.ประภาวิลล 2/8 ถ.สายมิตรภาพ (ทล.2) ตอนเล่ียงเมือง
  ตำบลสามพราว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.425916  LONG : 102.814097

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,387,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08635
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 41912  เนื้อที่ : 0-0-49.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 239/9 หมู 1 หมูบานชุมชนหนองขอนกวาง 2
  ซอยพลนามอินทร 3, 7 ถนนทหาร (ทล.2)
  ตำบลหนองขอนกวาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.378754  LONG : 102.809504
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,305,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09502
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 50142  เนื้อที่ : 0-0-55.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 333/35 ซอยประชาสันติ 16 ถนนประชาสันติ
  ตำบลหนองขอนกวาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.386580  LONG : 102.814354

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,566,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-05436
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 42876  เนื้อที่ : 0-0-97.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมู 3 หมูบานชุมชนบานนาทราย ซอยไมมีชื่อ
  ถนนนิตโย (ทล.22) ตำบลหนองขอนกวาง
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.371687  LONG : 102.847398
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,767,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08850
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4070-71  เนื้อที่ : 0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 444/4 หมูบานหนองใส ซอยเพชรน้ำใส
  ถนน ทล.7004 (สายอุดรธานี-หนองใส) ตำบลหนองนาคำ
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.409259  LONG : 102.843676

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,033,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10281
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 105518  เนื้อที่ : 0-1-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/3 หมู 14 ซอยพรสวรรค 2
  ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22) ตำบลหนองนาคำ
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.371581  LONG : 102.85882
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท394,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09157
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 186753  เนื้อที่ : 0-0-37.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 260 หมู 3 หมูบานชุมชนบานหนองใส
  ซอยตาลับ ถนนสายอุดรธานี-หนองใส (อด.2011)
  ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.410965  LONG : 102.853555

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,860,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10018
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13402  เนื้อที่ : 7-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายอุดรธานี-เชียงยืน (อด.3001)
  ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.446903  LONG : 102.715279

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.2

กม.3

200 ม.

19 ม.

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองอุดรธานี

ไปสามพราว
ม.ลีลาวดี 

ถ.สาย
อุดรธา

นี - สา
มพราว

 (ทล.2
410)

เขาเมืองอุดรธานี

ไป จ.ขอนแกน

 หมูบานประภาวิลล 

ซ.ประภาวิลล 2/8 

ถ.สายมิตรภาพ (ทล.2) ตอนเล่ียงเมือง

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.ไมมีชื่อ 

225 ม.

170 ม.

ไป อ.กุมภวาป

ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

เขาเมืองอุดรธานี

ถ.ทหาร (ทล.2)
ม.ชุมชนหนองขอนกวาง 2 

ซ.ทรงธรรม
ซ.จิตเจริญ

ซ.ศรีสวรรค

ซ.ศรีพินิช

ซ.อารยชน

ซ.พลนามอินทร 7 

ซ.พลนามอินทร

«.äÁ‹ÁÕª×èÍ

«.äÁ‹ÁÕª×èÍ
¡Á.7

¡Á.6

70 Á. 500 Á.

450 Á.

439 Á.

เขาตัวเมืองอุดรธานีไปสนามมา

ไป อ.หนองหาน

ถ.น
ิตโ
ย 

(ท
ล.2

2)

ซอยบานนาทราย 1

ซอยสามัคคี 6

ซอยสามัคคี 8

ซอยสามัคคี 7

ไปบานเซ

เขาชุมชน

เขาเมืองอุดรธานี

ไปโครงการหมูทอง

ถ.สายอุดรธานี-หนองใส (ทล.7004)

ซ.เพชรน้ําใส

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.คลองเจริญ
680 ม.

ถ.สาย
อุดรธา

นี-กุดจั
บ (ทล

.2263)
ไป 

อ.เม
ืองอ

ุดรธ
านี

ไป อ.กุดจับ

115 ม.

ถ.ประชาสันติ

ไป ถ.เล่ียงเมือง (ทล.216)

ซ.ประชาสันติ 15

ซ.ประชาสันติ 16

ไปตลาดหนองบัว

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

เขาเมืองอุดรธานี

ไป อ.หนองหาน

ซ.
พร
สว
รร
ค 
2

ซ.ศรีพรชัย

ซ.เจริญพัฒนา
กม.7

17
6 
ม.

กม.8

3,620 ม.

ไป จ.ขอนแกน

ไป จ.หนองคาย

ถ.สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216)

ถ.สายอุดรธานี-หนองใส (อด.2011) ซ.หนองใส 6

ไปบานเชียงยืน 

ถ.สายดงหนองโพธ์ิ-บานสูงแคน

เขาเมืองอุดรธานี

394 ม.

ถ.สายอุดรธานี-เชียงยืน (อด.3001)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,494,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09711
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 64274  เนื้อที่ : 0-2-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 114 หมู 4 หมูบานชุมชนบานหมากตูม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายโนนบอ-หมากตูม (อด.1083)
  ตำบลนาขา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

GPS LAT : 17.513647  LONG : 102.859582
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,183,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09476
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 773  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 225 หมู 11 หมูบานชุมชนบานโนนภูทอง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายโนนภูทอง ตำบลบานจ่ัน
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.333233  LONG : 102.827827

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,134,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09366
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 156196  เนื้อที่ : 2-0-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 67 หมู 4 หมูบานชุมชนบานศรีสวาง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายอุดรธานี-วังสะพุง (ทล.210) ตำบลหนองไฮ
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.317856  LONG : 102.683223
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,229,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04678
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 42515, 71509  เนื้อที่ : 0-0-54.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 600/1-2 ถนนสายอุดรธานี-กุดจับ (ทล.2263)
  ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.413270  LONG : 102.722691

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04338
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 47389, 47394  เนื้อที่ : 0-0-20.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 103/4 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแขง
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.417031  LONG : 102.796825
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,875,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04654
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 43529  เนื้อที่ : 0-0-15.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 253/26 ซอยมิตรสหาย ถนนประจักษศิลปาคม
  ตำบลหมากแขง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.405246  LONG : 102.789244

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,875,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04207
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 199249  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 25/17 ซอยไมมีชื่อ ถนนโพนพิสัย
  ตำบลหมากแขง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.417184  LONG : 102.790641
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,700,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03997
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 71549  เนื้อที่ : 0-0-15.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 250/7 ซอยไมมีชื่อ ถนนทหาร
  ตำบลหนองขอนกวาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.381208  LONG : 102.807228

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท920,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04572
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 156315  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 303/99 หมูบานปราณทองวิลเลจ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) ตำบลบานจั่น
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.358398  LONG : 102.770142
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท863,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04467
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 156266  เนื้อที่ :  0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 303/54 หมูบานปราณทองวิลเลจ ซอย 3
  ถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี ตำบลบานจ่ัน
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.35869  LONG : 102.77075

ไปหนองประจักษ

ไปสี่แยกหอนาฬกา

ไปหนองสิม
ไป ถ.วัฒนานุวงศ

ไป ถ.วัฒนานุวงศไปตลาดบานเหลา

ไปบานเหลา
ซ.โพนพิสัย 6

ซ.โพนพิสัย 9

ถ.อุดรดุษฎี

ถ.โพนพิสัย 

ไปสถานีรถไฟ

64 ม.

120 ม.

ถ.วัฒนา

ถ.หมากแขง

ถ.พรานพราว

ไป ถ.ประจักษ
ไป ถ.ประจักษ

ไปหนองประจักษ

ไปหนองประจักษ

ไปหนองประจักษ

ถ.โพนพิสัย 

ถ.เ
บญ

จา
รง
ค

ถ.อุดรดุษฎี

ไป ถ.อดุลยเดช

ไป ถ.อดุลยเดช

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองอุดรธานี (ทล.216)

ไปวงเวียนกรมหลวงประจักษ

ถ.จิตตคาม

กม.115

กม.114
116 ม.

ซ.ทอ
งพัน

ธ 

ซ.อา
รยะช

น

ซ.พลนา
มอินทร

ซ.เลิศมงคล

ถ.
ทห

าร
 (ท

ล.
2)

ถ.สายโนนบอ-หมากตูม (อด.1083)

ถ.สายนาคําหลวง-บานหมากตูม

ไป (ทล.2255)

ไป (ทล.2)

ซ.ไมมีช่ือ

170 ม.

ไป จ.อุดรธานี

ไป จ.ขอนแกน

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.โนนภูทอง

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

กม.444

1.0 กม.

105 ม.

เขาเมืองอุดรธานี

ซ.โนนสวาง 15

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

3 กม.

370 ม.

กม.108

กม.109

ถ.สายอุดรธานี-วังสะพุง (ทล.210)

ไป จ.หนองบัวลําภู

ถ.สาย
อุดรธา

นี-กุดจ
ับ (ทล

.2263)

ซ.คลองเจริญ

ซ.เรืองใสว

ไป จ.อุดรธานี 4 กม.

ไป อ.กุดจับ 15 กม.

กม.5

กม.4

45 ม.

40 ม.

ถ.ประจักษศิลปาคม

ไปวงเวียนหอนาฬกา

ไปสถานีรถไฟ

ซ.มิตรสหาย

48 ม.

กม.9
กม.8

กม.7

กม.6

กม.5

หมูบาน ปราณทองวิลเลจ 

ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216)

เขาเมือ
งอุดรธา

นี

ทล.210 กม.9
กม.8

กม.7

กม.6

กม.5

หมูบาน ปราณทองวิลเลจ 

 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216)

ทล.210

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 2 บอ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,720,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00218
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 72947, 78543-5  เนื้อที่ : 0-3-31.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 744 ม.1 หมูบานชุมชนบานดาน ซอยชื่นจิตร 5,6
  ถนนสายบานเลื่อม-เชียงยืน (อด.3001) ตำบลบานเลื่อม
  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.428161  LONG : 102.759805
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,758,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00271
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 150596, 101990, 118007-9  เน้ือที่ : 4-0-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 335/2 หมู 3 หมูบานชุมชนบานหนองบุ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายรอบเมือง-สามพราว(ทล.2410)
  ตำบลสามพราว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.431385  LONG : 102.825717

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท19,125,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10792
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 12657, 163196-163203  เนื้อที่ : 4-2-62.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยสัมพันธวงศ 1
  ถนนอุดรธานี-หนองสำโรง-บานไกเถื่อน (ทล.2024)
  ตำบลหมูมน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.447487  LONG : 102.772430
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท374,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10389
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 107476  เนื้อที่ :  0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานหนองไผ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโกย-บานหนองตะไก (อด.1159)
  ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.331872  LONG : 102.889726

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,458,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08545
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 260  เนื้อที่ : 1-1-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/5 หมู 5 หมูบานชุมชนบานนาสีนวล
  ถนนสายกุดจับ-ทุงตาลเลียน (ทล.2263)
  ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.421544  LONG : 102.466626
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,103,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08524
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 21685  เนื้อที่ : 0-3-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 191 หมู 10 หมูบานชุมชนบานทรายทอง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานบอทอง-บานทรายทอง
  ตำบลสรางกอ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.512821  LONG : 102.506569

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,414,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10025
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22542  เนื้อที่ : 0-0-96 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 81 หมู 3 หมูบานชุมชนบานนาอายใหญ
  ซอยสระแกว 1 ถนนเกษมราฎร 1 ตำบลสรางกอ
  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.486576  LONG : 102.474243
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท772,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07653
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 29729  เนื้อที่ : 0-1-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 65 หมูที่ 3 หมูบานชุมชนบานโพธ์ิ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเทศบาลเชียงเพ็ง-บานโนนแดง
  ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.472922  LONG : 102.608665

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,419,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06750
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2631, 2927  เนื้อที่ : 1-3-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 134 หมู 1 หมูบานชุมชนบานทมนางาม ซอยไมมีชื่อ
  ถ.สายบานโนนสะอาด-บานหนองโก (อด.2170) กม.12+300
  ตำบลบุงแกว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 16.890580  LONG : 102.939746
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท270,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10462
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 680  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานบุงแกว ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโนนสะอาด-บานพรประจักษ (อด.1005)
  ตำบลบุงแกว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 16.967470  LONG : 102.955030
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หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.2

กม.1

60 ม.
120 ม.

เขาชุมชน

ไป จ.หนองคาย

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ประธาน

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.มิตรสัมพันธ
ซ.หนาวัดพัฒนา

ถ.สายรอบเมือง-สามพราว (ทล.2410)

ไปบานสามพราว
ไปบานหนองคลอง

ไปบานหนองใส

เขาตัวเมืองอุดรธานี

24 ม.

ไป จ.ขอนแกนถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.2)

กม.34

กม.33

เขาชุมชน

270 ม.

250 ม.

ไปบานผาสุข

ไป อ.กุดจับ

ม.ชุมชนบานนาสีนวล 

รร.บานหนองฆองนาสีนวล

ถ.สายบานหนองฆอง-บานหนองเจริญ

ไป อ.บต.ดอนยูง

ถ.สายกุดจับ-ทุงตาลเลียน (ทล.2263) 

หมายเหตุ : ทรัพยสินตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ
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ถ.สายบานผักกาดยา-บานสรางกอ (อบจ.อด.3198)
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ถ.สายอุดรธานี-หนองคาย (ทล.2)
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.บ
าน
ดุง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,959,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08898
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 25132  เนื้อที่ : 0-3-44 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมู 12 ถนนสายบานดุง-บานมวง (ทล.2096)
  ตำบลบานจันทน อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.809629  LONG : 103.308510
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,039,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09283
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1041  เนื้อที่ : 0-2-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู 9 หมูบานชุมชนบานเหลาอุดม
  ซอยเหลาอุดม 3 ถนนสายบานดุง-บานมวง (ทล.2096)
  ตำบลบานจันทน อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.808149  LONG : 103.304690

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,100,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04467
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 15188  เนื้อที่ : 0-0-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 103 ถนนวิญู (ทล.2096)
  ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.700777  LONG : 103.257686
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,369,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10317
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 39156  เนื้อท่ี : 1-3-41 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 147 หมู 1 ถนนโตมรศักดิ์
  ตำบลบานดุง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.681574  LONG : 103.239456

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท923,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08633
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 18124  เนื้อที่ : 0-1-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 181 หมู 14 หมูบานชุมชนบานโพนสูงนอย
  ถนนสายบานหนองหินใต-บานดงเย็น (อด.4036)
  ตำบลโพนสูง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.671237  LONG : 103.281068
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท824,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09560
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 9367  เนื้อที่ : 0-0-92 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 161 หมู 17 หมูบานชุมชนบานทรายมูล
  ถนนสายบานดุง-บานมวง (ทล.2096) ตำบลบานจันทน
  อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.812334  LONG : 103.329868

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท641,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07792
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14193  เนื้อที่ : 0-0-45 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 75 หมูที่ 2 หมูบานชุมชนบานโพนสูง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานหนองหินใต-บานดงเย็น (อด.4036)
  ตำบลโพนสูง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.666042  LONG : 103.285374
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท397,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09209
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2923  เนื้อที่ : 0-0-44 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 382 หมู 4 หมูบานชุมชนบานอาสาพัฒนา
  ซอยไมมีชื่อ ถนนบริบาลดำริ (ทล.2096) ตำบลศรีสุทโธ
  อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.690492  LONG : 103.247787

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท233,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10111
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 245  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานนาจาน ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองเม็ก-บานดุง (ทล.2096)
  ตำบลโพนสูง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.638746  LONG : 103.250487
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท180,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10767
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 3110  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานหนองสวรรค ซอยบุญ
  ถนนสายบานดุง-บานเมืองไพร (อด.3028)
  ตำบลบานมวง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.671049  LONG : 103.342501
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เขาชุมชน

เขาชุม
ชน

66 ม
.

300 ม.
กม.0

ไป อ.บานดุง

ไป อ.
บานม

วง

ไป อ.บานมวง

ม.ชุมชนบานทรัพยสมบูรณ 

ถ.สาย
บานดุ

ง-บาน
มวง (

ทล.20
96) 

ไป อ.บานไร

กม.55
100

 ม.
152 ม. กม.56

ไป อ.บานดุง

ไป อ.บานมวง

ไป อ.เฝาไร 

ถ.สายบานเหลาอุดม-เฝาไร (ทล.2230)

ถ.สายบานเหลาอุดม-บานกุดเรือคํา (ทล.2092)

ถ.ส
ายบ

านด
ุง-บ

านม
วง (

ทล.
209

6) 
ถ.สายบานดุง-บานมวง (ทล.2096) 

ซ.เหลาอุดม 3 
ซ.เห

ลาอ
ุดม 

5

กม.15

กม.14

กม.13 260 ม.

ไป อ.บานมวง

ไปบานปากดง

ไปบานหนองเม็ก

 ถ.สายบานหนองหินใต-บานดงเย็น (อด.4036)

 ถ.สายหนองเม็ก-บานดุง-บานมวง (ทล.2096)

4,600 ม.

90 ม. 73 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป อ.หนองหาน

ไปที่วาการ อ.บานดุง
ถ.บริบาลดําริ (ทล.2096)

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.สายบานหนองหินใต-บานดงเย็น (อด.4036)

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

300 ม.

580 ม.

กม.34

กม.35

กม.33

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานทุง

ไปบานหนองเม็ก

ซ.ไมมีชื่อ ซ.บุญประเสริฐ

หมูบานชุมชนบานนาจาน

ถ.สายหนองเม็ก-บานดุง(ทล.2096)

ไป อ.บานดุง

ถ.สายสุมเสา-บานดุง (ทล.2022)
เขาตัว อ.บานดุง 

ถ.โตมรศักดิ์

ไป ทล.2096

ไปบานสุมเสา
248 ม.

ไป อ.บานดุง

ไป อ.บานม
วง

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

วัดโพธ์ิชัย

55 ม.

ถ.สายบานดุง-บานมวง (ทล.2096)

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานหนองเม็ก

ไป ถ.เพชรวิเศษ

ถ.บริบาลดําริ 17

ถ.
บร
ิบา
ลดํ

าร
ิ (2

09
6)

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.รสปุง
230 ม.

800 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
85 ม.

136.5 ม.

ถ.บุญ 

ถ.สายบานดุง-บานเมืองไพร (อด.3028)

เขาตัวเมืองบานดุง

ถ.สายแยก ทล.2270-บานวังแสนสุข (อด.4058)

ไปบานวังแสนสุข

ไป ทล.2270

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกันทุกชั้น

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางล้ำแนวเขตหวยฯ ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทาน้ัน ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.บานผือ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,099,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00578
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 14188  เนื้อที่ : 3-1-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 147 หมู 1 หมูบานชุมชนบานโนนบาก
  ถนนโตมรศักดิ์ ตำบลบานดุง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.686745  LONG : 103.241822

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,368,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06223
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16130  เนื้อที่ : 6-1-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 251 หมู 8 หมูบานชุมชนบานศรีสำราญ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานผือ-อุดรธานี (ทล.2021)
  ตำบลบานผือ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.694032  LONG : 102.476702

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท825,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-02851
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1245  เนื้อที่ : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 253, 24, 148 หมูที่ 6 ถนนสายบานผือ-น้ำโสม
  ตำบลกลางใหญ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.78697  LONG : 102.39662
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท887,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07937
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16290  เนื้อที่ : 0-2-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 72 หมู 9 หมูบานชุมชนบานหนองกาลึม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานติ้ว-บานเทอเลอ (อด.4010)
  ตำบลเมืองพาน อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.637970  LONG : 102.350699

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท714,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08532
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 995  เนื้อที่ : 0-2-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 75 หมู 17 หมูบานชุมชนบานเหลาคราม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานภูดิน-บานมวง (อบจ.อด.3158)
  ตำบลจำปาโมง อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.643066  LONG : 102.401859
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,513,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10358
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 7361  เนื้อที่ : 15-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบหวยกุดโศกแวง ถนนเลียบหวยกุดโศกแวง
  ตำบลจำปาโมง อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.651457  LONG : 102.408656

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,197,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10491
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 19443  เนื้อที่ : 3-3-72 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานกลางใหญ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานผือ-น้ำโสม (ทล.2348) ตำบลกลางใหญ
  อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.782038  LONG : 102.388506
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,405,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10760
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 1401  เนื้อที่ : 5-0-76 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานคอนสาย ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานมวง-บานคอนสาย (อด.2027)
  ตำบลคอนสาย อำเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.208530  LONG : 103.096652

อ.กูแกว

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,033,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08897
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16757  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 259 หมู 6 หมูบานชุมชนบานโนนตาแสง
  ถนนสายศรีเชียงใหม-กลางใหญ (ทล.2266)
  ตำบลกลางใหญ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.782897  LONG : 102.395308

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,545,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06244
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4562  เนื้อที่ : 1-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 165 หมูบานชุมชนบานมวง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานภูดิน-บานมวง (อด.3158)
  ตำบลจำปาโมง อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.585104  LONG : 102.369895

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

300 ม.

400 ม.

100 ม.

กม.41

ลำหวยสาธารณประโยชน

เขาชุมชน
ซ.ชนบทบำรุง 1

เขาตัว อ.บานผือ ไป จ.อุดรธานี

ไป อ.ทาบอ

ถ.สายบานผือ-อุดรธานี (ทล.2021)

ถ.อบจ.เลี่ยงเมือง

ไป ถ.เลี่ยงเมือง

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

655 ม.

200 ม.

ม.ชุมชนบานโนนตาแสง 

ถ.สายศรีเชียงใหม-กลางใหญ (ทล.2266) 

ถ.สายศรีเชียงใหม-กลางใหญ (ทล.2266) สายใหม

ถ.สายบานผือ-นํ้าโสม (ทล.2348)

ไป อ.บานผือ

ไป อ.โพธ์ิตาก

ไป อ.นํ้าโสม

กม.0

กม.6
กม.7กม.10

กม.14

กม.15

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.กำนัน  (เดิม)

500 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป อ.น้ำโสม

หวยแคน

ไป อ.สุวรรณคูหาไปบานเทอเลอ

ถ.สายบานภูดิน-บานมวง (อด.3158)

ถ.สายบานมวง-บานนาอาง (อด.3013)

ถ.บานผือ-ขาวสาร (ทล.2098) ไปบานขาวสาร

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

¡Á.16

¡Á.15

100 Á.

600
 Á.

300 Á.

100 Á.

ถนนสายบานผือ-น้ำโสม (ทล.2348)

ถนนสายบานผือ-บานโพธิ์ตาก
ไปบานโพธิ์ตาก

หวยปลาแดก

วัดสังฆณาราม

วัดแสงสวาง

ถ.สายบานกลางใหญ-ศรีเชียงใหม (ทล.2266)

รร.กลางใหญ
นิโรจนรังสีอุปถัมภ

ตลาดสดบานกลางใหญ
ไป อ.บานผือ

ไป อ.น้ำโสม

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

กม.9

กม.8
กม.0

กม.10

กม.11

ม.ชุมชนบานหนองกาลึม 

หนองกาลึม 

ไปบานแดง

ไป อ.นํ้าโสม

ถ.สายบานต้ิว-บานเทอเลอ (อด.4010)

ถ.สายบานผือ-นํ้าโสม (ทล.2348)

ไปวนอุทยานพระบาทบัวบก
ไป อ.บานผือ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ลุมพินีพารค

ซ.ธรรมสถาน

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.6

กม.0

200 ม.

348 ม.

กม.2

กม.7

ม.ชุมชนบานเหลาคราม 

ถ.บานเหลาคราม-บานวังสวย 

ถ.สายบานภูดิน-บานมวง (อบจ.อด.3158) 

ไปบานมวง

ถ.สายบานผือ-บานขาวสาร (ทล.2098) 
ไป อ.บานผือ ไปบานขาวสาร

กม.0

กม.6

600 ม.500 ม.

1 กม.

กม.7

กม.8

หวยสาธารณประโยชน

ถ.เลียบหวย

ไป อ.บานผือ

ไปบานขาวสาร

ซ.เลียบหวยกุดโศกแวง 

หวยกุดโศกแวง 

วัดนีลถาราม

ถ.สายบานภูดิน-บานมวง (อบจ.อด.3158)

รร.บานภูดิน

ถ.สายบานผือ-บานขาวสาร (ทล.2098)

ถ.สายบานทาทราย-บานวังสวย

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.15

790 ม.
220 ม.

กม.16

ไป อ.บานผือ

ไป อ.นํ้าโสม

ไป อ.ศรีเชียงใหม

epress

 ม.ชุมชนบานกลางใหญ 

ถ.สายบานผือ-นํ้าโสม (ทล.2348)

ถ.สายศรีเชียงใหม-บานกลางใหญ  (ทล.2266)

ถ.สายสุมเสา-บานดุง (ทล.2022)
เขาตัว อ.บานดุง 

ถ.โตมรศักด์ิ

ไป บ.ดุงใหญ

ไปบานสุมเสา

920 ม.

ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายกุมภวาป-หนองหาน (ทล.2350)

ไป อ.กุมภวาป

ไป อ.หนองหาน

2.0 กม.
280 ม.

ถ.สายบานมวง-บานดอนหวาย (อด.2027)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ก
ุมภ

วา
ป

อ.ไ
ชย

วา
น

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,115,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00430
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 23764, 55602  เนื้อที่ : 18-2-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมูบาน ชุมชนบานนาแบก ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023) ตำบลเวียงคำ
  อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.088196  LONG : 103.063691
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04104
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 8939, 1166  เนื้อที่ : 0-0-44 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 329/17-18 ถนนสายอุดรธานี-ขอนแกน (ทล.2)
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.134562  LONG : 102.945684

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,359,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08969
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 20847  เนื้อที่ : 1-3-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 หมูบานชุมชนบานดอนเงิน
  ถนนสายหนองหาน-กุมภวาป (ทล.2350)
  ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.121229  LONG : 103.031318
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,716,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08679
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 34347  เนื้อที่ : 0-1-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 หมู 1 หมูบานชุมชนบานสีออ ซอยหมื่นเกษ
  ถนนสายบานดงเมือง-บานทาลี่ (อด.4082) ตำบลสีออ
  อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.000106  LONG : 103.053124

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,153,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06612
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3589  เนื้อที่ : 0-0-81 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 127 หมู 7 หมูบานชุมชนบานโนนรังสี
  ถนนสายกุมภวาป-หวยเกิ้ง (ทล.2025) ตำบลหวยเกิ้ง
  อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.055132  LONG : 102.922553
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท990,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07540
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4483-84  เนื้อที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมูที่ 16 หมูบานชุมชนบานน้ำฆอง
  ถนนราษฎรบำรุง ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาป
  จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.139081  LONG : 102.965776

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท826,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07537
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1675  เนื้อที่ : 0-0-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34 หมู 1 หมูบานชุมชนบานสีออ ซ.หมื่นเกษ, ศรีมงคล
  ถนนสายบานดงเมือง-บานทาลี่ (อด.3054) ตำบลสีออ
  อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.000335  LONG : 103.054421
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท680,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07488
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 44041  เนื้อที่ : 0-0-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 195 หมู 2 หมูบานชุมชนบานดงนอย
  ถนนสายบานทับลอ-บานดงนอย ตำบลปะโค
  อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.018918  LONG : 102.891544

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,244,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08749
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 10606, 10608  เนื้อที่ : 2-3-47.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 165 หมู 11 หมูบานชุมชนบานคายเสรี
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายไชยวาน-ศรีธาตุ (ทล.2239)
  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.284354  LONG : 103.229754
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท670,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07487
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7318  เนื้อที่ : 0-0-96.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 107 หมูบานชุมชนบานหนองเรือ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานไชยวาน-บานคำบอน ตำบลไชยวาน
  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.276947  LONG : 103.245875
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ถ.สายน้ําพอง-ศรีธาตุ (ทล.2023) 

ไป อ.ศรีธาตุ

ไปชุมชนพันดอน

กม.34

600 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีช่ือ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป ถ.มิตรภาพ ทล.2

ม.ชุมชนบานดอนเงิน ถ.สายหนองหาน-กุมภวาป (ทล.2350)

ไป อ.หนองหาน

ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023)
ไป อ.ศรีธาตุ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปท่ีนา

ไปท่ีนา

เขาชุมชน
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ถ.แชแล
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เขาชุมชน

กม.12

กม.14

กม.15

800 ม.

200 ม.

กม.1
ถ.จิตรประสงค

ไปบานทาล่ี

ไป ถ.มิตรภาพ ทล.2 ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023)
ไป อ.ศรีธาตุ 

ถ.สายบานดงเมือง-บานทานลี่ (อต.4082)

150 ม.

320 ม.
กม.72

กม.71

ไป จ.ขอนแกน

ไป จ.อุดรธานี

ไป อ.หนองแสง

ม.ชุมชนบานโนนรังสี 

ถ.รังษี

ม.ชุมชนบานโนนรังสี 

รร.บานโนนรังสี 

ถ.สายกุมภวาป-หวยเกิ้ง (ทล.2025) 

ไป อ.กุมภวาป
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45 ม.

1.25 กม.

ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023)

 หมูบานชุมชนบานนํ้าฆอง 

วัดโพธ์ิชัย

วัดทุงสวาง
ไป (ทล.22) 2 กม.

ไป อ.กุมภวาป 4 กม.

โรงเรียนบานพันดอนซอย เจริญสวัสด์ิ

ถ.ราษฎรบํารุง

ถ.
รา
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ถ.สายบานดงเมือง-บานทาล่ี (อด.3054)

ถ.จิตรประสงค

ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023) ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)
ไป อ.ศรีธาตุ

ไปบานทาล่ี  5 กม.
ไปบานเขวา 3 กม. กม.405

กม.406

26 ม.

1 กม.ซ.ไมมีชื่อ 
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ไป อ.กุมภวาปไปบานทับลอ

ไปบานหนองหญาลังกา

 หมูบานชุมชนบานดงนอย
ถ.สายบานดงนอย-บานบานหนองหญาลังกา (อด.2040)

 ถ.สายบานทับลอ-บานดงนอย

ไป จ.ขอนแกน

กม.10

1.7 กม.

730 ม.

25 ม.

กม.11
กม.12

ม.ชุมชนบานคายเสรี 

ถ.สายไชยวาน-ศรีธาตุ (ทล.2239) 

ไป อ.ศรีธาตุ

ถ.สายไชยวาน-บานเพียปู

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานลําเลาะ
ไปบาน

คําบอนไป ถ.สายทล.22

ซ.
ไม
มีช

ื่อ

640 ม.
145 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

2 กม.กม.10

กม.11 กม.12

หมูบานชุมชนบานหนองเรือ 

ถ.สายบานไชยวาน-บานคําบอน

ไปบานคําเลาะ

ถ.สายบานไชยวาน-ศรีธาตุ (ทล.2239)
ไป อ.ศรีธาตุ 

ไป ทล.22

ไป ทล.2239

ถ.สายบานคายเสรีย-บานเพียปู

กม.14

กม.15

กม.16

ซ.ไมมีชื่อ

หมูบาน ชุมชนบานนาแบก

กลุมที่ 2
กลุมที่ 1

ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023)

ไป อ.กุมภวาป

ไป อ.ศรีธาตุ

ไป อ.ไชยวาน

1.91 กม.

หมายเหตุ : กลุมท่ี 1 ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขนาด 20 x 40 ม.
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน) กลุมท่ี 2 ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทาง
  (เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ว.)ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อ
  ตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เพ็ญ
อ.หนองแสง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,378,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07841
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 29544, 40595  เนื้อที่ : 2-2-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 188 หมูที่ 13 หมูบานชุมชนบานนิคม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
  ตำบลบานธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.665522  LONG : 102.787739
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,627,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10624
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 15552  เนื้อที่ : 3-3-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 267 หมู 10 หมูบานชุมชนบานศรีสุวรรณ
  ถนนสายเพ็ญ-สินเจริญ (อด.3031) ตำบลเพ็ญ
  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.684686  LONG : 102.957745

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,737,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09374
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 25688  เนื้อที่ : 0-1-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 106/1 หมู 15 หมูบานชุมชนบานนาพู
  ถนนสายบานนาพู-บานดงมะไฟ (อด.2042)
  ตำบลนาพู อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.592104  LONG : 102.794684
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,344,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08878
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3122  เนื้อที่ : 0-1-69 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100 หมู 17 หมูบานชุมชนบานโนนยางพัฒนา
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเพ็ญ-บานสุมเสา (ทล.2022)
  ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.675050  LONG : 102.924961

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,073,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07844
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8293  เนื้อที่ : 0-1-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมูที่ 13 หมูบานชุมชนบานหนองนกเขียน
  ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานหนองนกเขียน-บานหัวสวย (อด.2056)
  ตำบลนาพู อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.612308  LONG : 102.787909
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท955,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08249
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 46049  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 27 หมู 4 หมูบานชุมชนบานปากาว ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานปากาว-บานดอนแดง ตำบลนาพู
  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.631542  LONG : 102.776865

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท722,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07801
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4844  เนื้อที่ : 0-1-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 36/13 หมู 13 หมูบานชุมชนบานนิคม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลบานธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.664774  LONG : 102.792229
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,124,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09916
บานพักอาศัย

โฉนดเลขท่ี : 1556  เนื้อท่ี : 0-1-86.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 33 หมู 3 ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.047053  LONG : 102.829342

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท814,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07774
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2431  เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 51 หมู 2 หมูบานชุมชนบานโคกสวาง
  ซอยไมมีชื่อ ถนน สายบานหนองแสง-บานนาฝาย
  ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.186447  LONG : 102.841249
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท279,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10288
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2330  เนื้อที่ : 0-0-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 153 หมู 5 หมูบานชุมชนบานโคกสวาง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานแสงทอง-บานโคกสวาง ตำบลหนองแสง
  อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.190019  LONG : 102.842090

กม.1กม.1
กม.0

กม.147

กม.146

400 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป จ.อุดรธานี

ไป อ.เพ็ญ

ไป อ.สะไคร

ไป จ.หนองคาย

ม.ชุมชนบานนิคม 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.สายแยกจาก ทล.2
 -อ.เพ็ญ (ทล.2022)

ถ.สายองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขนาด 20 x 40 ม. ลึก 2.5 ม.
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ไป จ.หนองคาย

ไปบานนาพู

ไป จ.อุดรธานี

กม.475

กม.476
80 ม.353 ม.

ม.ชุมชนบานนาพู 

ถ.สายบานนาพู-บานดงมะไฟ (อด.2042)

ถ.มิตรภาพ ทล.2

57 ม.

250 ม.

ไปบานใหม

กม.17

ซ.ไมมีชื่อ

ไปที่นา

ไปท่ีนา

ซ.ไ
มมี
ชื่อ

ไป อ.เพ็ญ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

ซ.ไ
มม
ีช่ือ

ไป อ.บานดุง

ถ.สายเพ็ญ-บานสุมเสา (ทล.2022)

ถ.ส
ายบ

านโ
พน
งาม

-บา
นให

ม

กม.16

ซ.ไมมีชื่อ

กม.0

กม.140
370 ม.

100 ม.

85 ม.63 ม.

60 ม.

กม.141

กม.1

หมูบานชุมชนบานหนองนกเขียน 

ถ.สายบานหนองนกเขียน-บานหัวสวย(อด.2056)

ไปบานหัวสวย

ไปบานดอนหมากแกว

ไป จ.อุดรธานี

ไป จ.หนองคาย

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไ
มมี
ชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไป จ.อุดรธานี
ถ.สายอุดรธานี-หนองคาย (ทล.2)

ไปบานดอนแดง

ไป จ.หนองคาย

170 ม.

105 ม.

กม.481 กม.480

ถ.สายบานปากาว-บานดอนแดง

กม.1กม.1
กม.0

กม.147

กม.146
200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป จ.อุดรธานี

ไป จ.หนองคาย

ม.ชุมชนบานนิคม 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.สายแยกจาก ทล.2
 -อ.เพ็ญ (ทล.2022)

กม.33
กม.34

กม.11 กม.10

500 ม.

5.5 กม.

281 ม.

หมูบานชุมชนบานโคกสวาง 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมม

ีช่ือ 
ถ.สายบานเหลา-บานหนองแสง (ทล.2313)

ไป อ.หนองแสง

ไป อ.หนองแสง ไป อบต.หนองแสง

ไป จ.อุดรธานี

ถ.สายบานสามเหล่ียม-ทางพาดกุมภวาป (อด.1079)
ไป อ.กุมภวาป

ถ.สายบานหนองแสง-บานนาฝาย

โรงเรียนบานศรีสุวรรณโพนสวาง

วัดศรีสวาง

วัดศรีสุวรรณ
145 ม.

หมูบาน ชุมชนบานศรีสุวรรณ

ถนนสายเพ็ญ-สินเจริญ (อด.3031) 
ไป อ.เพ็ญ

ไปบานสินเจริญ

กม.71

กม.72

ถ.
มิต

รภ
าพ

 (ท
ล.
2)

ถ.มิตรภาพ-บานโนนสะอาด (อด.1020)

ไป อ.โนนสะอาด

ไป อ.หนองแสง
ชุมชนบานโคกสี

ชุมชนบานหวยยาง

ชุมชนบานหนองหญารังกา

650 ม.
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานแสงทอง-บานโคกสวาง

ไปบานหนองแสง

ซ.ไมมีชื่อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ห
นอ

งห
าน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,831,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06294
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 5311  เนื้อที่ : 1-1-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 62 หมู 3 หมูบานชุมชนบานเชียงงาม ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312) ตำบลหนองหาน
  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.375419  LONG : 103.099335
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,258,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07597
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 949  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 173 หมูที่ 12 หมูบานชุมชนบานเชียง
  ถนนสระแกว ตำบลบานเชียง อำเภอหนองหาน
  จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.406594  LONG : 103.2400

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,728,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 20-88-00018
รีสอรท

โฉนดเลขที่ : 13856, 13861  เนื้อที่ : 57-1-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 290 หมู 2 หมูบานชุมชนบานเชียง
  ถนน อบจ.อด.สายบานเชียง-โพนสูง ตำบลบานเชียง
  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.419622  LONG : 103.232064
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,819,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09123
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 15631, 15634, 15642-43, 15645 เนื้อท่ี : 61-3-30 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานปากาว-ผักตบ (อด.2007) กม.3+450
  ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.334803  LONG : 103.030491

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท946,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07543
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47559  เนื้อที่ : 0-2-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 หมู 8 หมูบานชุมชนบานมวง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองเม็ก-นาดี (อด.1071) ตำบลพังงู
  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.268648  LONG : 103.146337
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,819,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09550
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 33209  เนื้อที่ : 0-1-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 191 หมู 8 หมูบานชุมชนบานหนองนกทา
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองเม็ก-บานนาดี (อด.2015)
  ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.328260  LONG : 103.180758

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท728,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08699
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 24382  เนื้อที่ : 1-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 10 หมู 8 หมูบานชุมชนบานเหลาหวา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312) ตำบลสรอยพราว
  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.406188  LONG : 103.076322

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,070,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10623
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 6012  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานเชียงงาม ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312) ตำบลหนองหาน
  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.368979  LONG : 103.102252

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,186,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10481
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 28983  เนื้อที่ : 11-0-15 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานปากาว-ผักตบ (อด.2007)
  ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.283754  LONG : 103.008880

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท595,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10624
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 11025  เนื้อที่ : 0-3-86 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
  ตำบลบานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.355212  LONG : 103.226096

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 4 บอ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

เขาชุมชน

1.1 กม.

ไปบานห
นองเม็ก

ถ.บานหนองเม็ก-บานเชียง (ทล.2003)

หมูบานชุมชนบานเชียง

ไป อ.ทุงฝน
อางเก็บนํ้าบานเชียง

ไปบานปูลู

ไปบานโพนสูง 

 ถ.อบจ.อด.สายบานเชียง-โพนสูง 

กม.2

กม.1

กม.0

100 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป อ.เมืองอุดร

ไป อ.เพ็ญ
ไป ถ.อด.4016

ไป อ.สวางแดนดิน

ไป ทล.22

ถ.สายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312)

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำท่ีดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

หมูบานชุมชนบานเชียง65 ม.
460 ม.

กม.8

กม.7
กม.0

กม.43กม.42
ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ถ.สายหนองเม็ก-บานเชียง (อด.2003)

 ไป จ.อุดรธานี
 ไป อ.สวางแดนดิน

ถ.สระแกว

ถ.สุรพลอนุสรณ

ถ.ราษฏรฤดี

ถ.อุดมรักษา

ถ.ศรีนคร

ถ.ราษฏรบํารุง

110 ม.

3,250 ม.

550 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

กม.11 กม.12

พื้นท่ีเกษตรกรรม

ถ.สายหนองหาน-กุมภวาป (ทล.2350)
ไป อ.หนองหาน

ไปบานไชยวาน

ไป อ.กุมภวาป

ไปบานขาวัว

หมูบานชุมชนบานมวง 

ถ.สายหนองเม็ก-บานนาดี (อด.1071)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานหมุน

กม.5

170 ม.

2.0 กม.

200 ม.

กม.4
300 ม. ไป อ.หนองหาน

ถ.สายแยก ทล.2312-บานโคกกลอง

ไปบานดอนกลอย

ถ.สายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312)

ถ.สายบานปากาว-ผักตบ (อด.2007)

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
ไป จ.อุดรธานี ไป อ.หนองหาญ

 กม.3+450 

 กม.3

 กม.26  กม.27

ถ.สายหนองเม็ก-บานนาดี (อด.2015)

ไป ทล.22

ไป อ.ไชยวาน

วัดโนนสะอาด

200 ม.

ซ.ไมมีช่ือ

ถ.สายบานปากาว-ผักตบ (อด.2007)

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
ไป จ.อุดรธานี ไป อ.หนองหาญ

 กม.3

 กม.4

 กม.26  กม.27

ไป อ.หนองหาน

ไป อ.พิบูลรักษ

175 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ชุมชนบานเชียงงาม 

 ถ.สายหนองหาน-สุมเสา (ทล.2312)
กม.47

กม.48

235 ม.

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.หนองหาน ไป อ.สวางแดนดิน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 11 ก.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ห
นอ

งว
ัวซ

อ อ.พิบูลยรักษ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท45,279,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 13-88-00070
ฟารม

โฉนดเลขที่ : 3299, 17675-17676  เนื้อที่ : 59-2-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 153 หมู 7 ถนนสายหนองวัวซอ-กุดจับ (ทล.2314)
  บริเวณ กม.5+300 ตำบลหนองวัวซอ
  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.285624  LONG : 102.567774
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,086,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08899
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 497  เนื้อที่ : 0-0-72 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 166 หมู 13 หมูบานชุมชนบานแดง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานดงยาง-พิบูลยรักษ (อด.4066)
  ตำบลบานแดง อำเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.554956  LONG : 103.055896

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,862,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06948
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1894  เนื้อที่ : 1-3-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 10 หมูที่ 8 หมูบานชุมชนบานโคกผักชี
  ซอยไมมีชื่อ ถนนบานโนนสูง-บานตาดทอง
  ตำบลจำป อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.003359  LONG : 103.162154
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,722,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08957
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 573  เนื้อที่ : 0-1-93 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 157 หมูบานชุมชนบานใหมไกรทอง
  ถนนสายกุมภวาป-บานโนนมวง (ทล.2393)
  ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.052633  LONG : 103.135284

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,443,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08937
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 203  เนื้อที่ : 4-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 217 ม.12 หมูบานชุมชนบานหนองแวงนอย
  ถนนสายน้ำโสม-สามเหลี่ยม (ทล.2348)
  ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.779358  LONG : 102.254054
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,616,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08402
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2559  เนื้อที่ : 0-1-66.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 23 หมู 9 หมูบานชุมชนบานหยวก ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายน้ำโสม-สุวรรณคูหา (อด.4023) ตำบลบานหยวก
  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.682321  LONG : 102.165329

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,011,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06398
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2646, 2755, 6368, 10199  เนื้อท่ี : 5-0-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9, 59 หมู 3 หมูบานบานคำสีดา
  ถนนสายหนองเม็ก-บานดุง (ทล.2096) ตำบลนาชุมแสง
  อำเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.519991  LONG : 103.208097
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,688,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10085
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 9768, 9770  เนื้อที่ : 0-1-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 206 หมู 8 หมูบานชุมชนบานนาชุมแสง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)
  ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.564110  LONG : 103.193386

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,723,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10084
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2560  เนื้อที่ : 0-1-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู 8 หมูบานชุมชนบานนาชุมแสง
  ถนนสายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)
  ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.564374  LONG : 103.193460
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท833,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10494
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 415, 418  เนื้อที่ : 1-2-31 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานนาชุมแสง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)
  ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.561748  LONG : 103.200363

อ.ศรีธาตุ
อ.น้ำโสม

อ.ทุงฝน

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 4 บอ
  (เนื้อท่ีดินประมาณ 2-0-80 ไร) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

300 ม.

205 ม.

1.5 กม.

วัดบัวประพามังคราม
บานโคกผักชี

ไปพื้นท่ีเกษตรกรรม

ไปพื้นที่เกษตรกรรมซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ตัน

ไปพื้นที่เกษตรกรรม

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายกุมภวาป-ศรีธาตุ (ทล.2023)ไป อ.กุมภวาป
ไป อ.ศรีธาตุ

กม.31 กม.32

รร.บานโคกผักชี

ถ.บานโนนสูง-บานตาดทอง

41 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.9

106 ม.

กม.7

กม.22

ไปพื้นท่ีเกษตรกรรม

ไปพื้นที่เกษตรกรรม

ไป อ.ศรีธาตุ

ไป อ.ศรีธาตุ

ม.ชุมชนบานใหมไกรทอง 

ถ.สายกุมภวาป-ไชยวาน (ทล.2393)

ถ.สายกุมภวาป-ศร
ีธาตุ(ทล.2023)

ไป อ.กุมภวาป

ไปบานโนนมวง

ไปบานนาจาน

กม.30

กม.31

กม.33

335 
ม.

ม.ชุมชนบานหนองแวงนอย 

ถ.สายนํ้าโสม-สามเหล่ียม (ทล.2348) 

ถ.สายบานสามเหล่ียม-สังคม (ทล.2376)  

ไป อ.นํ้าโสม

ไป อ.บานผือ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ไป อ.นายูง

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมช
น

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.40

500 ม.

300 ม.
200 ม.

250 ม.

กม.39

ไป อ.นํ้าโสม

ไป อ.สุวรรณคูหา

ถ.สายน้ําโสม-สุวรรณคูหา (อด.4023) 

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนถูกสายไฟฟาแรงสูงพาดผาน (ประมาณ 0-2-40.5 ไร) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไป จ.อุดรธานี

กม.20

กม.19

กม.18

400 ม.

กม.0

ถ.สายหนองเม็ก-บานดุง (ทล.2096)
ไป จ.สกลนคร

ถ.สาย
อุดรธ

านี-ส
กลนค

ร (ทล
.22)

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานดุง

กม.9

กม.8

กม.7

กม.5
กม.6

กม.4

ไป จ.หนองบัวลําภู

ไป จ.อุดรธานี

ถ.สายอุดรธานี-วังสะพุง (ทล.210)

ถ.สายหนองวัวซอ-กุดจับ (ทล.2314)

ไป อ.กุดจับ

300 ม.

เขาชุมช
น

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

30 ม.

หมูบาน ชุมชนบานแดง 

ไปท่ีทําการ อ.พิบูลยรักษถ.สายบานดงยาง-พิบ
ูลยรักษ (อด.4066)

ถ.สายบานดงยาง-พิบูลยรักษ (อด.4066)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ไป ทล.2096

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานโนนสมบูรณ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธ์ิ-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ไป ทล.2096

ซ.ไมมีชื่อซ.ไมมีชื่อ

ไปบานทุงพัฒนา

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ถ.สายบานโพธิ์-บานเสรีพัฒนา (อด.4085)

ไป ทล.2096
100 ม250 ม

ซ.ไมมีช่ือซ.ไมมีช่ือ

ไปบานทุงพัฒนา

ซ.ไมมีช่ือ



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”


