คำเสนอซื้ อซรัพ ย์สนอน อซธนอำคำั นำหัพ บธำอมหกััม
(Special Project โคัธกำัหมู่บ้ำอ My Home Town จำอวอ 58 ัำ์กำั)
ตพ อธแต่วพอรี่ 16 ย.์. 2563 – 30 เสม.์. 2564

คำเสนอซือ้ ทรั พย์ สินของธนำคำร
วพอรี่ ............. เสด้ซอ .......................... ย.ศ. ..............
เรื่ อง ขอเสนอซือ้ ทรั พย์ สินของ บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย
เรี ยน .............................................................................
ด้ ว์อ้ ำยเสจ้ ำ ................................................................................................ ผู้ถ้ซบพตั ............................................
เสลอรี่ .................................... ซซกให้ ณ ................................ เสม้่ซวพอรี่ ............................ หมดซำ์ุวพอรี่ ..........................
รี่ซ์ู่เสลอรี่ .................. หมู่รี่ ........ ืซ์................................... ถออ.................................... ตำบล/แอวธ.............................
ซำเสภซ/เสอต................................... จพธหวพด..................................... ัหพนไปัษณี ์ส................... โรัศพยรส ............................
ืึ่ธต่ซไปอี อจะเสัี ์กว่ำ “ผู้เสนอซื้ อซ” มีควำมปัะนธคสรี่จะอซื้ อซรัพ ย์สนอน อซธบมจ.นอำคำักัุ ธไร์ ืึ่ธต่ซไปอี อจะเสัี ์กว่ำ “นอำคำั”
ปัะเสภร....................................... ัหพนรัพ ย์สนนอเสลอรี่................................... เสซกนำันนรนน์เสลอรี่...........................................
ตพ อธซ์ู่ ณ บ้ำอเสลอรี่ .................... หมู่รี่ .......ถออ ........................................ ตำบล/แอวธ ..................................................
ซำเสภซ/เสอต ................................................. จพธหวพด ..................................................... ืึ่ธต่ซไปอี อจะเสัี ์กว่ำ “รัพ ย์สัซอำ์”
ใอัำคำ ......................................... บำร ( ...................................................................................................................... )
1. ผู้เสนอซื้อตกลงและรับทราบว่ า คาเสนอนี้เป็ นเพียงการเสนอราคาและเงื่อนไขในการซื้อทรั พย์ รอขายจาก
ธนาคาร เท่ านั้น โดยไม่ มีผลผูกพันให้ ธนาคารต้ องขายทรั พย์ รอขายหรื ออนุมัติสินเชื่อให้ แก่ ผ้ เู สนอซื้อแต่ อย่ างใด
2. ผู้เสนอซื้ อซตกลธวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ให้ แก่นอำคำั โด์น่ธมซบ  เสธนอนด  ดั๊ ำฟรส  แคชเสชี์ัส เสช็ค
อีดคั่ ซมเสฉยำะ (Account Payee Only) และอีดหั้ ซผู้ถ้ซซซก นพ่ธจ่ำ์ “บมจ.นอำคำักัุ ธไร์” อซธนอำคำั
.......................................... นำอำ .......................................... เสลอรี่ ................................... ลธวพอรี่ .......................... จำอวอ
เสธนอ ............................... บำร ( ........................................................................... ) ให้ แก่ นอำคำั ณ วพอรี่รำหอพธน้ซฉบพบอี อ
รพ อธอี อ หำกผู้เสนอซื้ อซผนดอพดผนด อ้ ซตกลธอ้ ซหอึ่ธอ้ ซใดใอหอพธน้ซฉบพบอี อ หั้ ซไม่ปฏนบตพ นตำมัะเสบี์บ อ้ ซบพธคพบ และหลพกเสกณฑสรี่
นอำคำัได้ กำหอดไว้ ตำมอ้ ซ 6. ผู้เสนอซื้ อซตกลธ์นอ์ซมให้ นอำคำััน บเสธนอปัะกพ อกำัื้ อซรัพ ย์สดธพ กล่ำวได้ รพอรี และให้ ถ้ซว่ำกำั
เสนอซื้ อซรัพ ย์สนนอตำมหอพธน้ซฉบพบอี อเสป็ อซพอนน ออนุดลธ
3. กำัชำัะค่ำใช้ จ่ำ์ใอกำัโซอกััมนนรนน์
3.1 ค่ำนััมเสอี์มใอกำัโซอกััมนนรนน์ นอำคำัและผู้เสนอซื้ อซเสป็ อผู้ชำัะฝ่ ำ์ละคัึ่ ธ
3.2 ค่ำภำษีเสธนอได้ หพก ณ รี่จ่ำ์ และค่ำภำษีนุักน จเสฉยำะนอำคำัเสป็ อผู้ชำัะ
3.3 ค่ำใช้ จ่ำ์น่วอกลำธอนตนบุคคลซำคำัชุด /หมู่บ้ำอจพดนัั อพบถึ ธวพอรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์ส (ถ้ ำมี)
นอำคำัเสป็ อผู้ชำัะ
3.4 ค่ำใช้ จ่ำ์และค่ำรอำ์ควำมใอกำัดำเสอนอกำักพ บผู้บุกัุ ก และผู้ซ์ู่ซำศพ์ (ถ้ ำมี) ผู้เสนอซื้ อซเสป็ อผู้ัพบภำัะ
3.5 ค่ำนััมเสอี์มใอกำัเสปลี่์อช้่ซผู้ัพบโซอกััมนน รนน์ และค่ำใช้ จ่ำ์ซ้่อ ๆ อซกจำกอ้ ำธต้ อ (ถ้ ำมี) ผู้เสนอซื้ อซเสป็อผู้ัพบภำัะ
4. ผู้เสนอซื้ อซตกลธและัพ บรัำบว่ำ ใอกำัื้ อซอำ์รัพย์สัซอำ์ตำมคำเสนอซอี อนอำคำัจะเสปน ดให้ มีกำัเสนอซื้ อซรัพ ย์สัซอำ์
ตำมวพอ และเสวลำรี่กำหอด ณ นถำอรี่จพดธำอ รี่รำกำั บมจ.นอำคำักัุ ธไร์ รุกนำอำ และฝ่ ำ์บัน หำัรัพ ย์สนนอยั้ ซมอำ์ โด์
ผู้เสนอซื้ อซก่ ซอมีนนรนนก่ซอ หำกมีผ้ เสู นอซื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ัำ์กำัเสดี์วกพ อภำ์ใอเสวลำเสดี์วกพ อมำกกว่ำ 1 ัำ์ นอำคำัจะจพดให้ มี
กำัแอ่ธอพอัำคำเสนอซื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ ตำมรี่นอำคำัจะแจ้ ธให้ รัำบต่ซไป โด์มีอ้ซกำหอดและหลพกเสกณฑสดพธอี อ
4.1 กัณี มีผ้ เสู นอซื้ อซเสยี์ธัำ์เสดี์ว ผู้เสนอซื้ อซตกลธเสอ้ ำรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์สกพบนอำคำั
ต่ซไปภำ์ใอเสวลำรี่นอำคำักำหอด
4.2 กัณี มีผ้ เสู นอซื้ อซมำกกว่ำ 1 ัำ์ ผู้เสนอซื้ อซจะต้ ซธเสอ้ ำแอ่ธอพอัำคำื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ ตำมอพ ออตซอและหลพกเสกณฑสรี่
นอำคำักำหอด โด์ถ้ ซว่ำผู้เสนอซัำคำนูธนุดเสป็อผู้ื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ได้ และต้ ซธเสอ้ำรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพ อกำัื้ อซรัพ ย์สกพบ
นอำคำัต่ซไป หำกผู้เสนอซื้ อซัำ์ใดไม่เสอ้ ำแอ่ธอพอัำคำ ให้ ถ้ซว่ำ ผู้เสนอซื้ อซรัพย์สัำ์อพ ออตกลธนละนนรนนใอกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ดพธกล่ำว
4.3 กัณี ผ้ เสู นอซื้ อซรัพ ย์สืึ่ธนละนนรนนใอกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ หั้ ซไม่ชอะกำัแอ่ธอพอัำคำตำมอ้ ซ 4.2 และมนได้
กัะรำกำัใด ๆ ซพอเสป็ อกำัผนดอพดหั้ ซไม่ปฏนบตพ นตำมัะเสบี์บ อ้ ซบพธคพบ และหลพกเสกณฑสรี่นอำคำัได้ กำหอดไว้ ตำมอ้ ซ 6. แล้ ว
นอำคำัจะค้อเสธนอปัะกพ อกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ตำมอ้ ซ 2. ให้ แก่ ผ้ เสู นอซื้ อซรพ อธจำอวอโด์ไม่มีดซกเสบี อ์ และผู้เสนอซื้ อซตกลธนละนนรนน
ใอกำัจะเสัี ์กั้ ซธค่ำเสนี์หำ์ใด ๆ จำกนอำคำัรพ อธนน ออ
ลธช้่ซ ............................................................................................. ผู้เสนอซื้ อซ

-2 5. ผู้เสนอซื้ อซตำมอ้ ซ 4.1 จะต้ ซธวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์เสยน่มเสตนมจำกเสธนอปัะกพ อตำมอ้ ซ 2. จอคับจำอวอ 10 %
อซธัำคำอำ์รัพ ย์ส ยั้ ซมรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพ อกำัื้ อซรัพ ย์สกพบนอำคำั ภำ์ใอ 10 วพออพบจำกวพอรี่์้่อคำเสนอซื้ อซรัพ ย์ส
โด์จะชำัะเสธนอค่ำื้ อซรัพ ย์สัซอำ์ให้ แก่นอำคำัเสป็ อกำัเสนั็ จนน ออคับถ้ วอยั้ ซมัพ บโซอกััมนนรนน์ ภำ์ใอ 45 วพออพบจำกวพอรี่์้่อ
คำเสนอซื้ อซรัพ ย์ส
6. ผู้เสนอซื้ อซได้ ตัวจนซบัำ์ละเสซี์ดเสกี่ ์วกพ บรัพ ย์สัซอำ์ตำมนถำอรี่ แผอรี่กำัไปรี่ปัำกฏใอปัะกำศ ตัวจนซบ
ัะวำธรี่ดนอ และตัวจนซบนภำยรัพ ย์สัซอำ์รี่เสนอซื้ อซอี อจอเสป็ อรี่ยซใจก่ ซอวำธเสธนอปัะกพ อกำัเสนอซื้ อซ และตกลธื้ อซรัพ ย์ส
ดพธกล่ำวตำมนภำยรี่เสป็ อซ์ู่ และตกลธัพ บเสป็ อผู้ดำเสอนอคดีกพบผู้บุกัุกและ/หั้ ซผู้ซ์ู่ซำศพ์ (ถ้ ำมี) เสย้่ซให้ ซซกจำกรัพ ย์สัซอำ์
รี่จะื้ อซ โด์จะไม่์กซ้ ำธเสป็ อเสหตุัซอนนรนน์ใด ๆ และตกลธปฏนบตพ นตำมัะเสบี์บ อ้ ซบพธคพบ และหลพกเสกณฑสต่ำธ ๆ เสกี่ ์วกพ บกำัอำ์
รัพ ย์สนนออซธนอำคำั ตำมรี่แอบมำยั้ ซมหอพธน้ซฉบพบอี อ และ/หั้ ซตำมรี่นอำคำัได้ ปัะกำศให้ รัำบโด์รพ่วไปรุกปัะกำั
7. หำกผู้เสนอซื้ อซไม่เสอ้ ำรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพ อกำัื้ ซอ รัพ ย์สกพบนอำคำัตำมกำหอดใออ้ ซ 5. และ/หั้ ซไม่
ปฏนบตพ นตำมัะเสบี์บ อ้ ซบพธคพบ และหลพกเสกณฑสต่ำธ ๆ อซธนอำคำัตำมอ้ ซ 6. และ/หั้ ซผนดอพดหั้ ซผนดเสธ้่ซอไออ้ ซหอึ่ธอ้ ซใดตำมรี่
ัะบุไว้ ใอหอพธน้ซฉบพบอี อ ผู้เสนอซื้ อซ์นอ์ซมให้ นอำคำััน บเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์สัซอำ์รพ อธหมดรี่ผ้ เสู นอซื้ อซได้ วำธไว้ กพบนอำคำั
ตำมหอพธน้ซฉบพบอี อได้ รพอรี โด์ผู้เสนอซื้ อซตกลธนละนนรนนใอกำัจะเสัี ์กั้ ซธค่ำเสนี์หำ์ใด ๆ จำกนอำคำัรพ อธนน ออ
8. ผู้เสนอซื้ อซตกลธ์นอ์ซมให้ นอำคำัเสก็บัวบัวม ใช้ อ้ ซมูลน่วอบุคคล อ้ ซมูลรำธกำัเสธนอ และ/หั้ ซอ้ ซมูลใดๆ อซธผู้เสนอซื้ อซ
รี่ได้ ให้ ไว้ หั้ ซมีซ์ู่กพบนอำคำัหั้ ซรี่นอำคำัได้ ัพบหั้ ซเสอ้ ำถึธได้ จำกแหล่ธซ้่อ หั้ ซอ้ ซมูลซ้่อใดตำมรี่กฎหมำ์ปัะกำศกำหอด ัวมรพธอ
ให้ นอำคำัน่ธและ/หั้ ซเสปนดเสผ์อ้ ซมูลอซธผู้เสนอซื้ อซให้ แก่ หอ่ว์ธำอ/ซธคสกั/หอ่ว์ธำอัำชกำั และ/หั้ ซอนตบน ุคคลใดๆ รี่นอำคำัเสป็ อ
คู่นพญญำหั้ ซมีควำมนพมยพอนสด้ว์ โด์มีวตพ ถุปัะนธคสเสย้ซ่ กำับัน หำัจพดกำันุักน จอซธนอำคำั กำัวนเสคัำะหสอ้ซมูล กำัให้ และ/หั้ ซ
ปัพ บปัุ ธบัน กำั หั้ ซผลนตภพณฑสต่ำธๆอซธนอำคำั กำัรี่นอำคำัจ้ ำธหั้ ซมซบหมำ์ให้ บุคคลซ้่อดำเสอนอกำัแรอ ไม่ว่ำธำอเสกี่ ์วกพ บ
เสรคโอโล์ีนำันอเสรศ ธำอตนดต่ซน้่ซนำั ธำอตนดตำมรวธถำม หั้ ซธำอซ้่อใด ไม่ว่ำรพ อธหมดหั้ซบำธน่วอ และเสย้่ซวพตถุปัะนธคสซ้่อใดรี่
ไม่ต้ซธห้ ำมตำมกฎหมำ์ โด์ผู้เสนอซื้ อซัพ บรัำบว่ำ ผู้เสนอซื้ อซนำมำัถตนดต่ซนอำคำัผ่ำอช่ซธรำธ Call Center โรั 02-111-1111
หั้ ซนำอำอซธนอำคำั รพ อธอี อช่ซธรำธตนดต่ซนอำคำัซำจมีกำัเสปลี่์อแปลธ เสยน่มอึ ออหั้ ซลดลธได้ ใอซอำคต โด์นอำคำัจะได้ แจ้ ธให้
รัำบรำธ website อซธนอำคำั
9. ผู้แอะอำใอกำัื้ อซรัพ ย์สนนออซธนอำคำั เสป็ อผู้ตนดต่ซกพ บผู้เสนอซื้ อซรัพย์ส จพดกำัให้ เสกนดกำัเสนอซื้ อซรัพ ย์สัำ์กำัอี อจัน ธ
 ไม่มีผ้ แู อะอำ
 มี  ยอพกธำอนอำคำัผู้แอะอำ
ช้่ซ..............................................ัหพนยอพกธำอ...................บพตัปัะชำชอเสลอรี่ ....................................หอ่ว์ธำอ............................. .….....%
ช้่ซ..............................................ัหพนยอพกธำอ...................บพตัปัะชำชอเสลอรี่ .....................................หอ่ว์ธำอ............................ ……...%
ช้่ซ..............................................ัหพนยอพกธำอ...................บพตัปัะชำชอเสลอรี่ .....................................หอ่ว์ธำอ............................ …......%
 มี  บุคคล / บัน ษพร ช้่ซ ..................................................... บพตัปัะชำชอ / ระเสบี์อเสลอรี่ ..........................................
รี่ซ์ู่เสลอรี่ ............... หมู่รี่ ......... ืซ์ .......................... ถออ ......................................... ตำบล/แอวธ ................................
ซำเสภซ/เสอต .............................. จพธหวพด .....................................ัหพนไปัษณี ์ส ..........................โรัศพยรส ............................
ลธช้่ซ..................................................ผู้เสนอซื้ อซ
(..................................................)

ลธช้่ซ................................................ ผู้แอะอำ
(................................................)
ลธช้่ซ................................................ ผู้แอะอำ
(................................................)
ลธช้่ซ................................................ ผู้แอะอำ
(................................................)

ผู้เสนอซือ้ ทรั พย์ โปรดกรอกข้ อมูล
ธนำคำรขอทรำบข้ อมูล เพื่อประกอบกำรพิจำรณำใช้ ส่ อื โฆษณำประชำสัมพันธ์
อซกจำกผู้เสนอซื้ อซัพ บรัำบอ้ซมูลเสกี่์วกพบรัพย์สัซอำ์ (NPA) อซธบมจ.นอำคำักัุธไร์ จำก

ยอพกธำออซธนอำคำัแล้ ว ร่ำอ์พธัพ บรัำบอ้ ซมูลจำกช่ซธรำธใดซีกบ้ำธ (ตซบได้ ม ำกกว่ำ 1 อ้ ซ)
 https://krungthai.com/npa  KTB NPA Application  หอพธน้ซยนม ยส  อนต์นำั
 หอพธน้ซแนดธัำ์กำัรัพ ย์ส  โบัชพวัส  กำัซซกบูนใอธำอ Event  ป้ำ์โฆษณำ
 ป้ำ์ปัะกำศอำ์ ณ รีต่ พ อธรัพ ย์ส  ซ้่อ ๆ ..................................................................

สำหรั บหน่ วยงำนที่ขำยทรั พย์ สิน
หอ่ว์ธำออำ์ ........................................
วพอรี่ัพบ
........................................
เสวลำรี่ัพบ
.......................................
ลธช้่ซผู้ัพบ .........................................
ลธช้่ซผู้ตัวจ .........................................

เสธ้่ซอไอหลพกเสกณฑสฯ กำัื้ อซรัพ ย์สนอน อซธนอำคำั นำหัพ บธำอมหกััม
(Special Project โคัธกำัหมู่บ้ำอ My Home Town จำอวอ 58 ัำ์กำั)
ตพ อธแต่วพอรี่ 16 ย.์. 2563 – 30 เสม.์. 2564

1. รำยกำรทรัพย์ สิน
ที่จัดจำหน่ ำย
2. เงื่อนไข

3. สถำนที่ตดิ ต่อในกำร
เสนอซือ้ ทรัพย์ สิน
4.หลักประกันกำรยื่น
คำเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

5. กำหนดวิธีกำรขำย

6. หลักฐำนประกอบ
กำรเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเสนอซือ้ ทรัพย์ สินรอกำรขำย
รำยละเอียดกำรขำย

ปัะ กซบ ด้ ว์ รี่ ดน อเสป ล่ ำ ใอโคั ธกำ ัหมู่ บ้ ำอ My Home Town โ ฉอด รี่ ดน อ เสลอรี่ 102171,
102173 - 102201,102205 - 102223,102225 - 102233 ตำบลดซอ์ำ์หซม ซ ำเสภซเสม้ ซ ธอคัปฐม
จพธหวพดอคัปฐม จำอวอ 58 แปลธ
2.1 กำัอำ์อี อเสป็อกำัอำ์ตำมนภำยอซธรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์ ไม่ว่ำจะเสห็อปัะจพกษสหั้ซไม่ โด์นอำคำั
ถ้ซว่ำผู้เสนอซื้ อซได้ เสห็อรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์อี อแล้ ว โด์ บมจ.นอำคำักัุธไร์ไม่ัพบัซธและัพบผนดชซบ
ต่ซนภำยอซธรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์รี่ปัำกฏอ้ ซมูลตำมเสซกนำันนรนน์ใอรี่ดนอ หั้ซ อ้ ซมูลรำธเสซกนำั
รี่ได้ แนดธไว้ และใอกัณีรี่รัพย์สนนอยั้ ซมอำ์มีบุคคลซ้่อคัซบคัซธโด์ซำศพ์นนรนนซ้่อใดเสหอ้ซ
รัพย์สนนอยั้ ซมอำ์อพ ออ ให้ เสป็อภำัะอซธผู้เสนอซื้ อซรี่ต้ซธดำเสอนอกำัฟ้ซธคดีต่ซศำล เสย้่ซให้ บพธคพบ
ตำมนนรนนเสซธรพ อธนน ออ โด์ บมจ.นอำคำักัุธไร์ ไม่ต้ซธั่วมัพบผนดชซบ และไม่ัพบผนดชซบต่ซกำั
ัซอนนรนนใด รพ อธไม่ต้ซธน่ธเสธนอค้อ ตำมัำคำให้ แก่ผ้ ู เสนอซื้ อซด้ ว์
2.2 เสั้่ซธเสอตรี่ดนอ นภำยรี่ดนอ เสป็อไปตำมโฉอดรี่ดนอและเสซกนำัแนดธกััมนนรนน์รี่ดนอ น่วอเสอตเสอ้ อซรี่
รี่ดนอเสป็อซ์่ำธไั เสอ้ อซรี่รี่ดนอเสร่ำใด ตัธตำมโฉอดรี่ดนอและเสซกนำัแนดธกััมนนรนน์รี่ดนอหั้ซไม่ หำกมี
ผู้โต้ แ์้ ธนนรนน ผู้เสนอซื้ อซยึธใช้ นนรนนใอฐำอะเสจ้ำอซธกััมนนรนน์ตำมลำยพธ รำธ บมจ. นอำคำักัุธไร์
จะไม่ัพบัซธและไม่ัพบผนดชซบรพ อธนน ออ
2.3 ผู้เสนอซื้ อซจะต้ ซธเสป็อผู้ัพบผนดชซบใอกำัตัวจนซบว่ำ หำกผู้เสนอซื้ อซต้ ซธัพบโซอกััมนนรนน์
ซนพธหำันมรัพย์สแล้ ว ผู้เสนอซื้ อซมีคุณนมบพตนตำมรี่กฎหมำ์กำหอดใอฐำอะเสป็อผู้มีนนรนนเสป็อเสจ้ำอซธ
กััมนนรนน์/ผู้รัธนนรนนหั้ซไม่
2.4 ผู้เสนอซื้ อซจะต้ ซธปฏนบพตนตำม เสธ้่ซอไอ หลพกเสกณฑส และวนนีกำัรี่ปัะกำศฉบพบอี อ และจะต้ ซธปฏนบพตน
ตำมบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์สรี่กัะรำไว้ ต่ซผู้อำ์ด้ ว์หำกอ้ ซควำมใอ
ปัะกำศอพดแ์้ ธกพบบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส ให้ ใช้ บพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอ
ปัะกพอกำัื้ อซรัพย์สเสป็อหลพกใอกำัปฏนบพตน
2.5 กำัอำ์รัพย์สนนอยั้ ซมอำ์อซธนอำคำัจะไม่มีผลผูกยพอให้ นอำคำัต้ ซธซอุมพตนนนอเสช้่ซให้ แก่ผ้ เสู นอซื้ อซ
แต่ซ์่ำธใด
2.6 นอำคำัอซนธวอนนรนนรี่จะเสปลี่์อแปลธหั้ซ์กเสลนกกำัอำ์รัพย์สนนอยั้ ซมอำ์

ขัน้ ตอนกำรเสนอซือ้ ทรั พย์ สิน

3.1 รี่รำกำันำอำ บมจ.นอำคำักัุธไร์ รพ่วปัะเสรศ
3.2 ฝ่ ำ์บันหำัรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์ บมจ.นอำคำักัุธไร์ (ซำคำั 2) นุอุมวนร ชพ ออ 16 ตำมเสวลำรำกำัอซธนอำคำั
3.3 นถำอรี่จพดธำอืึ่ธนอำคำักำหอดจพด / เสอ้ำั่วมธำอมหกััม
*วันแรกจำหน่ ำยของงำนมหกรรม เริ่มบันทึกกำรขำยในระบบ NPA Online เวลำ 8.30 น.
4.1 รัพย์สรี่มีัำคำอำ์ต่ำกว่ำ 1 ล้ ำอบำร ผู้เสนอซื้ อซรัพย์สต้ซธวำธเสธนอเสป็อปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส
ไม่อ้ซ์กว่ำ 10,000.- บำร (หอึ่ธหม้่อบำรถ้ วอ) ต่ซรัพย์ส 1 ัำ์กำั
4.2 รัพย์สรี่มีัำคำอำ์ตพ อธแต่ 1 ล้ ำอบำร แต่ไม่เสกนอ 10 ล้ ำอบำร ผู้เสนอซื้ อซต้ ซธวำธเสธนอเสป็อปัะกพอ
กำัื้ อซรัพย์ส ไม่อ้ซ์กว่ำ 50,000.- บำร (ห้ ำหม้่อบำรถ้ วอ) ต่ซรัพย์ส 1 ัำ์กำั
4.3 รัพย์สรี่มีัำคำอำ์มำกกว่ำ 10 ล้ ำอบำร ผู้เสนอซื้ อซต้ ซธวำธเสธนอเสป็อปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส
ไม่อ้ซ์กว่ำ 1 % อซธัำคำเสนอซอำ์ ต่ซรัพย์ส 1 ัำ์กำั
4.4 กำัชำัะเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส
4.4.1 ชำัะเสป็อเสธนอนด
4.4.2 ดั๊ ำฟรส / แคชเสชี์ัสเสช็ค นพ่ธจ่ำ์ “ บมจ.นอำคำักัุธไร์ ” อีดคั่ซมเสฉยำะ (Account Payee Only)
และอีดคำว่ำ“หั้ซผู้ถ้ซ” ซซก (หำกน่ธเสัี์กเสก็บ มีค่ำใช้ จ่ำ์/ค่ำนััมเสอี์ม ให้ ผ้ เสู นอซื้ อซเสป็อผู้ชำัะ) โด์วำธ
เสป็อปัะกพอต่ซนอำคำั ยั้ ซมกพบคำเสนอซื้ อซรัพย์สนนออซธนอำคำั
5.1 กำหอดวนนีกำัอำ์แบบอำ์ตัธ ผู้เสนอซื้ อซก่ซอมีนนรนนก่ซอ
5.2 หำกมีผ้ เสู นอซื้ อซรัพย์สัำ์กำัเสดี์วกพอใอวพอแักจำหอ่ำ์ ก่ซอเสวลำ 8.30 อ. มำกกว่ำ 1 ัำ์
ให้ ใช้ วนนีกำัแอ่ธอพอัำคำ
5.3 หำกมีผ้ เสู นอซื้ อซรัพย์สัำ์กำัเสดี์วกพอใอเสวลำเสดี์วกพอ มำกกว่ำ 1 ัำ์ ให้ ใช้ วนนีกำัแอ่ธอพอัำคำ
5.4 กำัยนจำัณำตพดนนออซธนอำคำัให้ ถ้ซเสป็อรี่นุด
6.1 คำเสนอซื้ อซรัพย์สนนออซธนอำคำั / ใบเสนอซัำคำ
6.2 หลพกปัะกพอกำัเสนอซื้ อซรัพย์สนนอ ตำมอ้ ซ 4.
6.3 เสซกนำัหลพกฐำอ (ลธอำมัพบัซธนำเสอำถูกต้ ซธ)
6.3.1 กัณีบุคคลนััมดำ : นำเสอำบพตัปัะจำตพวปัะชำชอและนำเสอำระเสบี์อบ้ ำอ
6.3.2 กัณีอนตนบุคคล : นำเสอำหอพธน้ซัพบัซธกำัจดระเสบี์ออนตนบุคคลจำกกัะรัวธยำณนช์ส (ไม่เสกนอ
30 วพอ) และนำเสอำบพตัปัะจำตพวปัะชำชอและนำเสอำระเสบี์อบ้ ำออซธกััมกำัผู้มีซำอำจ
6.3.3 กำัมซบซำอำจให้ กัะรำกำัแรอบุคคลนััมดำหั้ซอนตนบุคคล :
หลพกฐำอตำมอ้ ซ 6.3.1 หั้ซ 6.3.2 ยั้ ซมหอพธน้ซมซบซำอำจ และนำเสอำบพตัปัะจำตพว
ปัะชำชอและนำเสอำระเสบี์อบ้ ำออซธผู้ัพบมซบซำอำจ

ขัน้ ตอนหลังกำรเสนอซือ้ ทรั พย์ สิน
7. กำรชำระเงิน
ค่ ำซือ้ ทรัพย์ สิน

8. ค่ ำใช้ จ่ำย
ในกำรโอนกรรมสิทธิ์

9. กำรผิดเงื่อนไข

10.ข้ อมูลเพิ่มเติม

7.1 เสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส ตำมอ้ ซ 4. ถ้ซเสป็อน่วอหอึ่ธอซธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์
เสยน่มเสตนมจอคับ 10 % อซธัำคำอำ์รัพย์ส
7.2 ผู้เสนอซื้ อซรัพย์สได้ จะต้ ซธชำัะเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์สเสยน่มจอคับจำอวอ 10 % อซธัำคำ
อำ์รัพย์ส ยั้ ซมรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์ส ภำ์ใอ 10 วพออพบจำกวพอรี่
์้่อคำเสนอซื้ อซรัพย์ส และต้ ซธชำัะเสธนอค่ำื้ อซรัพย์สน่วอรี่เสหล้ซให้ คับถ้ วอ ยั้ ซมัพบโซอกััมนนรนน์
ภำ์ใอ 45 วพออพบจำกวพอรี่์้่อคำเสนอซื้ อซรัพย์ส
7.3 หำกผู้เสนอซื้ อซรัพย์สได้ หั้ซผู้ชอะกำัแอ่ธอพอัำคำ ไม่เสอ้ำรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอ
กำัื้ อซรัพย์สกพบนอำคำั และ/หั้ซไม่ัพบโซอกััมนนรนน์ ผู้เสนอซื้ อซรัพย์สได้ หั้ซผู้ชอะกำัแอ่ธอพอัำคำ
์นอ์ซมให้ นอำคำัันบเสธนอปัะกพอรี่ผ้ เสู นอซื้ อซได้ วำธไว้ กพบนอำคำัรพ อธหมดได้ รพอรี โด์ผู้เสนอซื้ อซ
หั้ซผู้ชอะกำัแอ่ธอพอตกลธนละนนรนนใอกำัเสัี์กั้ ซธค่ำเสนี์ หำ์ใด ๆ จำกนอำคำัรพ อธนน ออ
7.4 ผู้เสนอซื้ อซจะต้ ซ ธมีหอพธน้ซแจ้ ธควำมปัะนธคสให้ นอำคำัอำเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพย์สตำมอ้ ซ 7.1
และ 7.2 เสป็อน่วอหอึ่ธอซธกำัชำัะัำคำื้ อซรัพย์สนนอ โด์แจ้ ธนอำคำัล่วธหอ้ ำไม่อ้ซ์กว่ำ 7 วพอ
ก่ซอวพอโซอกััมนนรนน์
7.5 กำัชำัะเสธนอปัะกพอกำัื้ อซรัพ ย์ส และค่ำื้ อซรัพย์สน่วอรี่เสหล้ซ
7.5.1 ชำัะเสป็อเสธนอนด
7.5.2 ดั๊ ำฟรส / แคชเสชี์ัสเสช็ค นพ่ธจ่ำ์ “ บมจ.นอำคำักัุธไร์ ” อีดคั่ซมเสฉยำะ (Account Payee Only)
และอีดคำว่ำ“หั้ซผู้ถ้ซ” ซซก (หำกน่ธเสัี์กเสก็บ มีค่ำใช้ จ่ำ์/ค่ำนััมเสอี์ม ให้ ผ้ เสู นอซื้ อซเสป็อผู้ชำัะ)
8.1 ค่ำนััมเสอี์มใอกำัโซอกััมนนร นน์ นอำคำัและผู้เสนอซื้ อซ เสป็อผู้ชำัะฝ่ ำ์ละคัึ่ธ
8.2 ค่ำภำษีเสธนอได้ หพก ณ รี่จ่ำ์ และค่ำภำษีนุักนจเสฉยำะ นอำคำัเสป็อผู้ชำัะ
8.3 ค่ำใช้ จ่ำ์น่วอกลำธซำคำัชุด / หมู่บ้ำอจพดนัั อพบถึธวพอรำบพอรึกอ้ ซตกลธกำัวำธเสธนอปัะกพอ
กำัื้ อซรัพย์ส (ถ้ ำมี) นอำคำัเสป็อผู้ชำัะ
8.4 ค่ำใช้ จ่ำ์และค่ำรอำ์ควำมใอกำัดำเสอนอกำักพบผู้บุกัุก และผู้ซ์ู่ซำศพ์ (ถ้ ำมี) ผู้เสนอซื้ อซเสป็อผู้ัพบภำัะ
8.5 ค่ำภำษีมลู ค่ำเสยน่ม (ถ้ ำมี) ผู้เสนอซื้ อซเสป็อผู้ัพบภำัะ
8.6 ค่ำนััมเสอี์มใอกำัเสปลี่์อช้่ซผู้ัพบโซอกััมนนรนน์ และค่ำใช้ จ่ำ์ซ้่อ ๆ อซกจำกอ้ ำธต้ อ (ถ้ ำมี)
ผู้เสนอซื้ อซเสป็อผู้ชำัะ
ผู้เสนอซื้ อซรัพย์สจะต้ ซธรำกำัศึกษำเสธ้่ซอไอ หลพกเสกณฑส และวนนีกำัื้ อซรัพย์สให้ เสอ้ำใจ และปฏนบพตนตำม
ซ์่ำธเสคั่ธคัพด หำกปฏนบพตนผนดเสธ้่ซอไออ้ ซหอึ่ธอ้ ซใด ถ้ซว่ำผู้เสนอซื้ อซรัพย์สได้ นละนนรนน์กำัเสนอซื้ อซรัพย์ส
และ์นอ์ซมให้ นอำคำัันบเสธนอปัะกพอและเสธน อซ้่อใดรี่ผ้ เสู น อซื้ อซรัพย์สได้ ชำัะไว้ แล้ ว รพ อธจำอวอ
 https://krungthai.com/npa
 KTB NPA Application
 NPA Call Center หมำ์เสลอโรัศพยรส 0 - 2208 – 8333
 รี่รำกำันำอำ บมจ.นอำคำักัุธไร์ รพ่วปัะเสรศ
 ฝ่ ำ์บันหำัรัพย์สนนอยั้ ซมอำ์ บมจ.นอำคำักัุธไร์ ซำคำั 2 (นุอุมวนร) ชพ ออ 16
เสลอรี่ 10 ถออนุอุมวนร แอวธคลซธเสต์ เสอตคลซธเสต์ กัุธเสรยฯ 10110
 ผู้ปัะนำอธำอ
ข้ อมูล NPA
ผู้ประสำนงำน
โทรศัพท์
รัพ ย์สเสย้่ซกำัลธรุอ (มูลค่ำ 50 ล้ ำอบำร อึ ออไป)

คุณซัซอธคส

ัซบคซบ

02 – 208 - 8180
081 - 855 – 4449

คุณนอำยธศส

คุณะวนัน ์ะวธศส

02 - 208 - 8684

วันที่
เรี ยน ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ผู้บริ หำรฝ่ ำย
ฝ่ ำยบริ หำรทรั พย์ สินพร้ อมขำย
เรื่อง หนังสื อยืนยันการซื ้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร
ตามที่ข้าพเจ้ า ...........................................................................(ผู้ เสนอซื ้อ) ได้ ยื่นคาเสนอ
ซื ้อทรัพย์ของธนาคารเมื่อวันที่.................................... รหัสทรัพย์...............................................
ประเภท............................................โฉนดเลขที่.............................เนื อ้ ที่ ......................ไร่
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบสภาพทรัพย์ดงั กล่ าวจนเป็ นที่พ อใจแล้ ว และได้ ร ับทราบค าชี แ้ จงจากพนักงาน
ราย...........................................แล้ ว ข้ า พเจ้ า ตกลงยิ น ยอมรับทราบเงื่ อ นไขการขายทรัพ ย์ ข อง
ธนาคารทุกประการ ดังนี ้
1.การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ขายเหมายกแปลง โดยผู้ เสนอซื อ้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพ ย์พร้ อมขายตามสถานที่ แผนที่ การไป ตรวจสอบระวางที่ ดิ น และ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์พร้ อมขายที่เสนอซื ้อ
2.เนื ้อที่ดินที่ปรากฏตามสารบัญเอกสารสิ ทธิ์ ผู้ เสนอซื ้อรับทราบว่า หากแนวเขต จ านวนเนื อ้ ที่
เพิ่มหรือลด หรือถูกทับซ้ อนกับเอกสารสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่น หรือ ไม่ตรงตามเอกสารสิ ท ธิ์ หรื อ แผนที่ ต งั ้
ทรัพย์/รู ปภาพทรัพย์มีความคลาดเคลื่ อน หรือส่ วนต่อเติม หากมีผ้ ู โต้ แย้ งสิ ทธิ ผู้ เสนอซื อ้ พึ ง ใช้ สิ ท ธิ ใ น
ฐานะเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ ตามลาพัง โดยธนาคารจะไม่รบั รองและไม่รบั ผิ ดชอบทังสิ
้ น้
3.ผู้ เสนอซื ้อรับทราบว่าทรัพย์ดงั กล่ าวข้ างต้ น มี ผ้ ู ใช้ ประโยชน์ ใ นทรัพ ย์ แ ละ/หรื อ มี บุค คลอื่ น
ครอบครองโดยอาศัยสิ ทธิ อื่นใดเหนือทรัพย์นนั ้ ตกลงให้ เป็ นภาระทัง้ หมดของผู้ เสนอซื อ้ เป็ น ผู้ ด าเนิ น คดี
กับผู้ บุกรุ กและ/หรือผู้ อยู่อาศัย เพื่อให้ ออกจากทรัพย์ที่จะซื ้อ โดยธนาคารไม่ต้องร่วมรับผิ ด ชอบและไม่
รับผิ ดชอบต่อการรอนสิ ทธิ ใดๆ และธนาคารไม่ต้องส่ งเงิ นคืนตามราคาให้ แก่ผ้ ู เสนอซื ้อด้ วย
4.ผู้ เสนอซื ้อตกลงยินยอมจะไปดาเนินการทางกฎหมาย เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นทางเข้ า -ออก
และสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงดังกล่ าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ เสนอซื ้อเอง โดยจะไม่ เ รี ยกร้ อ งให้ ผ้ ู ขาย
ต้ องรับผิ ดใดๆ ในการซื ้อขายที่ดินแปลงดังกล่ าวอีกต่อ ไป
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรือความประสงค์ที่จะซื อ้ ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วข้ า งต้ น
และเพื่อยืนยันว่า ผู้ เสนอซื อ้ จะไม่ น าเรื่ อ งดัง กล่ า วข้ า งต้ น มาเป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ยน/ข้ อ เรี ยกร้ อ งใดๆต่ อ
ธนาคารที่จะไม่ชาระเงิ นค่าซื ้อทรัพย์และรับโอนกรรมสิ ท ธิ์ ภ ายในกาหนด และ/หรื อ ขอยกเลิ กการซื อ้
ทรัพย์และ/หรือขอให้ ธนาคารคืนเงิ นประกันการซื ้อทรัพย์ และ/หรื อ ฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี กับธนาคารแต่
อย่างใด ดังนัน้ ผู้ เสนอซื ้อจึงได้ ลงนามในหนังสื อฉบับนี ้มอบให้ กบั ธนาคารเก็บไว้ เ ป็ นหลักฐาน ต่อไป

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอซือ้
(............................................................)
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ลําดับ

รหัสทรัพย์ ประเภทเอกสารสิทลขที
ธิ เ่ อกสารสิทานวนแปล ไร่

งาน

ตร_วา

ราคาปกติ

ราคา Promotion

1

52CC020101989 โฉนดที่ดิน

102171

1

0

0

82.30

788,000.00

510,000.00

2

52CC020101951 โฉนดที่ดิน

102173

1

0

0

94.50

905,000.00

700,000.00

3

52CC020101962 โฉนดที่ดิน

102174

1

0

0

93.50

895,000.00

700,000.00

4

52CC020101973 โฉนดที่ดิน

102175

1

0

0

78.60

753,000.00

480,000.00

5

52CC020101984 โฉนดที่ดิน

102176

1

0

0

57.30

549,000.00

350,000.00

6

52CC020101985 โฉนดที่ดิน

102177

1

0

0

51.00

489,000.00

320,000.00

7

52CC020101986 โฉนดที่ดิน

102178

1

0

0

51.00

489,000.00

320,000.00

8

52CC020101987 โฉนดที่ดิน

102179

1

0

0

51.00

489,000.00

320,000.00

9

52CC020101936 โฉนดที่ดิน

102180

1

0

0

52.90

507,000.00

330,000.00

10

52CC020101937 โฉนดที่ดิน

102181

1

0

1

31.50

1,259,000.00

810,000.00

11

52CC020101938 โฉนดที่ดิน

102182

1

0

0

72.00

690,000.00

440,000.00

12

52CC020101939 โฉนดที่ดิน

102183

1

0

0

89.50

857,000.00

550,000.00

13

52CC020101940 โฉนดที่ดิน

102184

1

0

0

85.10

815,000.00

520,000.00

14

52CC020101941 โฉนดที่ดิน

102185

1

0

0

70.00

670,000.00

430,000.00

15

52CC020101942 โฉนดที่ดิน

102186

1

0

0

70.00

670,000.00

430,000.00

16

52CC020101943 โฉนดที่ดิน

102187

1

0

0

70.00

670,000.00

430,000.00

17

52CC020101944 โฉนดที่ดิน

102188

1

0

0

70.00

670,000.00

430,000.00

18

52CC020101988 โฉนดที่ดิน

102189

1

0

0

70.00

670,000.00

430,000.00

19

52CC020101990 โฉนดที่ดิน

102190

1

0

0

71.30

683,000.00

440,000.00

20

52CC020101991 โฉนดที่ดิน

102191

1

0

0

85.30

817,000.00

520,000.00

21

52CC020101992 โฉนดที่ดิน

102192

1

0

0

80.00

766,000.00

490,000.00

22

52CC020101993 โฉนดที่ดิน

102193

1

0

0

80.00

766,000.00

490,000.00

23

52CC020101945 โฉนดที่ดิน

102194

1

0

0

91.70

878,000.00

560,000.00

24

52CC020101946 โฉนดที่ดิน

102195

1

0

0

80.10

767,000.00

490,000.00

25

52CC020101947 โฉนดที่ดิน

102196

1

0

0

60.30

578,000.00

370,000.00

26

52CC020101948 โฉนดที่ดิน

102197

1

0

0

68.20

653,000.00

420,000.00

27

52CC020101949 โฉนดที่ดิน

102198

1

0

0

78.10

748,000.00

480,000.00

28

52CC020101950 โฉนดที่ดิน

102199

1

0

0

65.00

623,000.00

400,000.00

29

52CC020101952 โฉนดที่ดิน

102200

1

0

0

65.00

623,000.00

400,000.00

30

52CC020101953 โฉนดที่ดิน

102201

1

0

0

65.30

625,000.00

400,000.00
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31

52CC020101954 โฉนดที่ดิน

102205

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

32

52CC020101955 โฉนดที่ดิน

102206

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

33

52CC020101956 โฉนดที่ดิน

102207

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

34

52CC020101957 โฉนดที่ดิน

102208

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

35

52CC020101958 โฉนดที่ดิน

102209

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

36

52CC020101959 โฉนดที่ดิน

102210

1

0

0

73.50

704,000.00

550,000.00

37

52CC020101960 โฉนดที่ดิน

102211

1

0

0

73.60

705,000.00

550,000.00

38

52CC020101961 โฉนดที่ดิน

102212

1

0

0

82.90

794,000.00

620,000.00

39

52CC020101963 โฉนดที่ดิน

102213

1

0

0

85.20

816,000.00

520,000.00

40

52CC020101964 โฉนดที่ดิน

102214

1

0

0

73.40

703,000.00

450,000.00

41

52CC020101965 โฉนดที่ดิน

102215

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

42

52CC020101966 โฉนดที่ดิน

102216

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

43

52CC020101967 โฉนดที่ดิน

102217

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

44

52CC020101968 โฉนดที่ดิน

102218

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

45

52CC020101969 โฉนดที่ดิน

102219

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

46

52CC020101970 โฉนดที่ดิน

102220

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

47

52CC020101971 โฉนดที่ดิน

102221

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

48

52CC020101972 โฉนดที่ดิน

102222

1

0

0

73.50

704,000.00

450,000.00

49

52CC020101974 โฉนดที่ดิน

102223

1

0

0

83.10

796,000.00

510,000.00

50

52CC020101975 โฉนดที่ดิน

102225

1

0

0

90.50

867,000.00

560,000.00

51

52CC020101976 โฉนดที่ดิน

102226

1

0

0

89.70

859,000.00

550,000.00

52

52CC020101977 โฉนดที่ดิน

102227

1

0

0

93.70

897,000.00

580,000.00

53

52CC020101978 โฉนดที่ดิน

102228

1

0

1

17.30

1,123,000.00

720,000.00

54

52CC020101979 โฉนดที่ดิน

102229

1

0

0

97.00

929,000.00

600,000.00

55

52CC020101980 โฉนดที่ดิน

102230

1

0

0

87.00

833,000.00

650,000.00

56

52CC020101981 โฉนดที่ดิน

102231

1

0

0

72.10

690,000.00

540,000.00

57

52CC020101982 โฉนดที่ดิน

102232

1

0

0

59.40

569,000.00

370,000.00

58

52CC020101983 โฉนดที่ดิน

102233

1

0

0

91.40

875,000.00

560,000.00
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