
โครงการกรุงไทย NPA เหมาเหมา 
การขายทรัพยสินพรอมขาย (NPA) สําหรับจําหนายยก Lot 5 รายการข้ึนไป (โครงการกรุงไทย NPA เหมาเหมา) ระยะโครงการ 

ระยะโครงการ 1 พ.ค. 64 – 1 พ.ค. 65  
ทรัพย NPA พรอมขาย ไดแก บานเด่ียว ทาวนเฮาส บานแฝด คอนโดมิเนียม/อาคารชุด อาคารพาณิชย/ตึกแถว อาคารสํานักงาน 

(ยกเวนกลุมทรัพยโครงการมาไวไปเร็ว และทรัพยประเภทที่ดินเปลา) โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
1. ซ้ือ NPA จํานวน 5 - 9 รายการ 

- ราคาขายใชเกณฑการลดราคาขายทรัพย NPA ในงานมหกรรม ป 2564  
- คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อเปนผูชําระ  
- คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ 

2. ซ้ือ NPA  จํานวนต้ังแต 10 รายการข้ึนไป และมีราคาขายรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
-      ราคาขายใชเกณฑการลดราคาขายทรัพย NPA ในงานมหกรรม ป 2564 ลดลงอีกไมเกิน 5%*  
-      คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผูเสนอซื้อเปนผูชําระฝายละครึ่ง  
-      คาภาษีเงนิไดหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ 

3. ระยะเวลาการชําระเงินจนถึงวันรบัโอนกรรมสิทธ์ิ ดังน้ี 
การวางเงินประกันการซื้อ

ทรัพย 
ระยะเวลาโอนกรรมสิทธ์ิ 

ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงท่ี 3 หมายเหตุ 
10 % ภายใน 10 วันนับ
จากวันที่ธนาคารแจงผล
อนุมัติ 

ภายใน 120 วัน ไม
คิดค าธรรม เนียม
และคาเสียโอกาส 

ภายใน 121 – 150 วัน  
ไ ม คิ ด ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม 
แตคิดคาเสียโอกาสใน
อัต ร า  MLR- 1% ต อป  
(สูงสุดไมเกิน 10%) 

151 –  270 วั น ข้ึน ไ ป  
คิดค าธรรม เ นี ยมใ น
อั ต ร า  1%  ต อ ป   
คาเสียโอกาสในอัตรา 
MLR ต อป  ( สู งสุ ด ไ ม
เกิน 10%) 

ทั้ ง น้ีระยะเวลารับโอน
กรรมสิทธิ์รวมกันไมเกิน 
270 วัน 

 
4. ธนาคารอนุญาตใหผูเสนอซื้อเขาไปปรบัปรุงตกแตงทรัพย NPA ไดหลังจากวางเงินประกันการซ้ือทรพัย 10% และใหผูเสนอซ้ือลง

นามในหนังสือยินยอมใหวัสดุ อุปกรณตกแตงที่ไดดําเนินการ ตกเปนของธนาคารทันทีหาก ผูเสนอซื้อไมสามารถชําระเงินคาซ้ือ
ทรัพยสวนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธ์ิได รวมทั้งจะไมเรียกรองคาเสียหาย / คาชดเชยจากการปรับปรุงตกแตงทรัพย NPA จาก
ธนาคารทั้งสิ้น โดยใหฝายนิติการเปนผูตรวจสอบเรียบรอยแลว 

5. ผูเสนอซื้อตกลงวาง LG หรือ ทําสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โดยใชบัญชีเงินฝากเปนหลักประกัน เพื่อคํ้าประกัน
ความเสียหายจากการเขาไปปรับปรุงตกแตงในทรัพยของธนาคาร จํานวน 5% ของราคาซ้ือขาย กอนเขาดําเนินการปรับปรุง 
ตกแตงใด ๆ ในทรัพย NPA ของธนาคาร โดยจะไดรบั LG คืน หรือยกเลิกสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได ก็ตอเมื่อโอน
กรรมสิทธ์ิจากธนาคารครบถวนแลวทุกรายการ 

6. ธนาคารดําเนินการออกหนังสือมอบอาํนาจขอน้ํา-ไฟ แบบช่ัวคราวใหกับผูเสนอซ้ือ โดยคาใชจายที่เกิดข้ึน ผูเสนอซ้ือเปนผูชําระ 
7. ผูเสนอซ้ือสามารถทยอยรับโอนกรรมสิทธิ์เปนรายการ ๆ ได 
8. ผูเสนอซ้ือสามารถเปล่ียนช่ือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิได 1 ครั้งตอ 1 รายการ  โดยไมมีคาธรรมเนียมฯ 
9. ราคาขายที่ทําสัญญาซ้ือขาย ณ สํานักงานที่ดิน คือราคาท่ีผูซื้อนําไปปรับปรุงตกแตงแลวขายตอใหกับคูสัญญารายใหม (บุคคลท่ี

สาม) โดยผูซ้ือรับผิดชอบคาใชจายสวนตางที่สํานักงานท่ีดิน รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มท้ังหมด และอื่น ๆ (หากมี) 

(*ธนาคารสงวนสทิธิ์ 
ไมลดราคาเพ่ิมในบางรายการ) 



 
1 

 

ลงชื่อ…………………………………………………ผูเสนอซื้อ 

คําเสนอซื้อทรัพยสินของธนาคารโครงการ “กรุงไทย NPA เหมาเหมา” 
จํานวนรายการทรัพย 5-9 รายการ 

คําเสนอซ้ือทรพัยสินของธนาคาร 

วันที่ ………... เดือน ...................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ขอเสนอซ้ือทรัพยสินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เรียน  ................................................................................................. 

ดวยขาพเจา .............................................................................................ผูถือบัตร ……..………………..……………….. 
เลขที่ .................................................... ออกให ณ ……………………เมื่อวันที่………………...... หมดอายุวันที่…………..………...
ที่อยูเลขที่ ............................... หมูที่ …….ซอย ..........................ถนน ........................... ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .............................................. 
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูเสนอซื้อ” มีความประสงคที่จะขอซื้อทรัพยสินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร”
ดังตอไปนี ้

1. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 2. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 3. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 4. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 5. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 6. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
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 7. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 8. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 9. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
รวมทั้งหมดจํานวน.....................รายการทรัพย เสนอในราคารวม............................................................................บาท
(………………………………………………………………....................................) ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ทรัพยรอขาย” โดยผู
เสนอซื้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ผู้ เสนอซือตกลงและรับทราบว่าคําเสนอนีเป็นเพียงการเสนอราคาและเงือนไขในการซือทรัพย์รอขายจาก 

ธนาคารเท่านัน โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัติสินเชือให้แก่ผู้เสนอซือแต่อย่างใด 
2. ผูเสนอชื้อตกลงวางเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายใหแกธนาคารโดยสงมอบ  เงินสด  ดราฟท  แคชเชียรเช็ค     

ขี ด ค ร อ ม เ ฉ พ า ะ  ( Account Payee Only)  แ ล ะ ขี ด ห รื อ ผู ถื อ อ ก สั่ ง จ า ย  “ บ ม จ . ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย ”  ข อ ง ธ น า ค า ร
..................................................... สาขา .......................................... เลขท่ี ....................................... ลงวันที่ ………….................  
จํานวนเงิน ........................ บาท (.....................................................) ใหแกธนาคาร ณ วันที่ทําหนังสือฉบับนี้ ทั้งน้ี หากผูเสนอซื้อผิด
นัดผิดขอตกลง ขอหนึ่งขอใดในหนังสือฉบับนี้ หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่ธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 8.       
ผูเสนอซื้อตกลง ยินยอมใหธนาคารริบเงินประกันการซื้อทรัพยดังกลาวไดทันที และใหถอืวาการเสนอซื้อทรัพยสินตามหนังสือฉบับน้ีเปน
อันส้ินสุดลง 

3. การชําระคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ 
3.1 คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อเปนผูชําระ 
3.2 คาภาษีเงินได และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ 
3.3 คาใชจายสวนกลางนิติบุคคลอาคารชุด/หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย   

(ถามี) ธนาคารเปนผูชําระ 
  3.4 คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุก และผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 

3.5 คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากขางตน (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 
4. ผู เสนอซื้อตกลงและรับทราบวา ในการซื้อขายทรัพยรอขายตามคําเสนอนี้  ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมัติตอ 

คณะกรรมการผูมีอํานาจตามลําดับชั้น ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะจัดใหมีการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยรอขาย ตามท่ีธนาคารจะแจง ใหทราบ
ตอไป และผูเสนอซื้อตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

4.1 กรณีท่ีธนาคารไดมีหนังสือแจงผลการอนุมัติการขายทรัพยรอขาย ใหแกผูเสนอซื้อตามหนังสือฉบับน้ี ผูเสนอซื้อจะตอง
วางเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายเพิ่มเติมจากเงินประกันตามขอ 2. ตามจํานวนเงินที่ธนาคารจะแจงใหทราบ และ/หรือเขาทําบันทึก
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ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยกับธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ และจะชําระเงินคาซื้อทรัพยรอ
ขายใหแกธนาคารเปนการเสร็จส้ินครบถวนพรอมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ 

4.2 ในกรณีที่ผูเสนอชื้อขออนุมัติขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ตามขอ 4.1 จะถือวาคําขออนุมัติขยายระยะเวลา
ดังกลาวมีผลเมื่อธนาคารอนุมัติ โดยผูเสนอซื้อตองชําระคาธรรมเนียมและคาเสียโอกาสจากการขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์
เพิ่มเติม ดังน้ี 

- โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 121 - 150 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติคิดคาเสียโอกาสในอัตรา MLR-1% ตอป 
(สูงสุดไมเกิน 10%) 

- โอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต 151-270 วันขึ้นไปนับจากวันท่ีธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาธรรมเนียมในอัตรา 1% ตอป 
และคาเสียโอกาสในอัตรา MLR ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) ทั้งนี้ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมแลวตองไมเกิน 270 วัน นับจากวันที่
ธนาคารแจงผลการอนุมัติ 

4.3 กรณีที่ธนาคารไดจัดใหมีการแขงขันราคาขายทรัพยรอขาย และเชิญชวนใหผูเสนอชื้อเขารวมการแขงขันราคาแลว ผู
เสนอซื้อจะตองแจงการตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามายังธนาคารเปนหนังสือภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด และผูเสนอซื้อ ตก
ลงจะปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับของธนาคารในการแขงขันราคาซื้อทรัพยรอขายทุกประการ ทั้งนี้ หากผูเสนอซื้อ ไม
ตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามาภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือไดตอบรับการแขงขันราคา แตไมเขารวมการ แขงขันราคาใน
วันและเวลาท่ีธนาคารกําหนด ใหถือวาผูเสนอซื้อสละสิทธิในการซื้อทรัพยรอขายตามบันทึกนี้ และยินยอมให ธนาคารริบเงินประกันการ
ซือ้ทรัพยตามขอ 2. ไดทันที และใหถือวาการเสนอซื้อทรัพยสินตามหนังสือฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง 

5. ธนาคารอนุญาตใหผูเสนอซื้อเขาไปปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขาย ไดหลังจากวางเงินประกันการซื้อทรัพยครบ 10% ของ
ราคาอนุมัติขายครบถวนทุกรายการ และใหผูเสนอชื้อลงนามในหนังสือยินยอมใหวัสดุ อุปกรณตกแตง ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ธนาคาร
ทันที หากผูเสนอซื้อไมสามารถชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารได รวมทั้งจะไม เรียกรองคาเสียหาย 
หรือคาชดเชยจากการปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขายจากธนาคารทั้งสิ้น 

6. ใหผูเสนอซื้อตกลงวาง LG หรือ ทําสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โดยใชบัญชีเงินฝากเปนหลักประกัน เพื่อค้ํา
ประกันความเสียหายจากการเขาไปปรับปรุงตกแตงในทรัพยของธนาคาร จํานวน 5% ของราคาซื้อขาย กอนเขาดําเนินการปรับปรุง 
ตกแตงใด ๆ ในทรัพย NPA ของธนาคาร โดยจะไดรับ LG คืน หรือยกเลิกสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได ก็ตอเมื่อโอน
กรรมสิทธิ์จากธนาคารครบถวนแลวทุกรายการ 

7. ราคาขายที่ทําสัญญาซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดิน คือราคาที่ผูซื้อนําไปปรับปรุงตกแตงแลวขายตอใหกับคูสัญญารายใหม 
(บุคคลที่สาม) โดยผูซื้อรับผิดชอบคาใชจายสวนตางท่ีสํานักงานที่ดิน รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมด และอื่น ๆ (หากมี) 

8. หากการเสนอซื้อตามคําเสนอนี้ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และ/หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด จนเปน
เหตุใหธนาคารไมอนุมัติการขายทรัพยรอขายตามหนังสือฉบับน้ีใหแกผูเสนอซื้อหรือผูเสนอซื้อไดตอบปฏิเสธการเขาแขงขันราคา ภายใน
เวลาที่กําหนดตามขอ 4.2 หรือผูเสนอซื้อกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหถือวาผูเสนอซื้อผิดนัดผิดขอตกลงตามหนังสือฉบับนี้ หรือไม
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑท่ีธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 8. แลว ธนาคารจะคืนเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายตามขอ 
2. ใหแกผูเสนอซื้อท้ังจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย และผูเสนอซื้อตกลงสละสิทธิในการจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารท้ังสิ้น 

9. ผูเสนอซื้อไดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยรอขายตามสถานที่ แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ ตรวจสอบระวาง
ที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรัพยรอขายที่เสนอซื้อนี้จนเปนที่พอใจกอนวางเงินประกันการเสนอซื้อ และตกลงซื้อทรัพย ดังกลาวตาม
สภาพที่เปนอยู และตกลงรับเปนผูดําเนินคดีกับผูบุกรุกและหรือผูอยูอาศัย (ถามี) เพื่อใหออกจากทรัพยรอขายที่จะซื้อ โดยจะไมยกอาง
เปนเหตุรอนสิทธิ์ใด ๆ และตกลงปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการขายทรัพยสินของธนาคาร ตามท่ีแนบ
มาพรอมหนังสือฉบับนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารไดประกาศใหทราบโดยทั่วไปทุกประการ 
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10. ผูเสนอซื้อตกลงยินยอมใหธนาคารเก็บรวบรวม ใช ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทางการเงินและ/หรือขอมูลใด ๆ ของผูเสนอซื้อ 
ที่ไดใหไวหรือมีอยูกับธนาคารหรือที่ธนาคารไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่น หรือขอมูลอื่นใดตามที่กฎหมายประกาศกําหนด รวมทั้งให
ธนาคารสงและ/หรือเปดเผยขอมูลของผูเสนอซื้อใหแกหนวยงานองคกร/หนวยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเปน
คูสัญญาหรือมีความสัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหขอมูลการใหและ/หรือปรับปรุง
บริการ หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจางหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ไมวางานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศงานติดตอส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ เพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหาม
ตามกฎหมาย โดยผูเสนอชื้อรับทราบวาผูเสนอซื้อสามารถติดตอธนาคารผานชองทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของ
ธนาคาร ทั้งน้ี ชองทางติดตอธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดในอนาคต โดยธนาคารจะไดแจงใหทราบทาง website 
ของธนาคาร 

11. ผูแนะนําในการซื้อทรัพยสินของธนาคาร เปนผูติดตอกับผูเสนอซื้อทรัพย จัดการใหเกิดการเสนอซื้อทรัพยรายการนี้จริง  
 ไมมีผูแนะนํา  
 มี  พนักงานธนาคารผูแนะนํา  
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
 มี  บุคคล/บริษัท ชื่อ…………………………………....บัตรประชาชน / ทะเบียนเลขที่ ............................................................... 
ที่อยูเลขท่ี ................ หมูท่ี ............ซอย............................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………...…………….. 

 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผูเสนอซื้อ                                                ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
       (………..…………………………….. )                                                                   (………..……………………………..) 

                                                        ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
                                                                                                                    (………..……………………………..) 

          ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
                                                                                                                    (………..……………………………..) 
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เงื่อนไข หลกัเกณฑ และวิธีการเสนอซ้ือทรพัยสนิรอการขาย 

รายละเอียดการขาย โครงการ “กรุงไทย NPA เหมาเหมา” 
รายการทรพัย 5-9 รายการ 

1. รายการทรัพยสิน  
ที่จัดจําหนาย 

ประกอบดวย บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด คอนโดมิเนียม/อาคารชุด อาคารพาณิชย/ตึกแถว อาคารสํานักงาน 
ยกเวน ที่ดินเปลา และทรัพยในโครงการมาไวไปเร็ว 

2. เงื่อนไข 2.1   การขายนี้เปนการขายตามสภาพของทรัพยสินรอขาย ไมวาจะเห็นประจักษหรือไม โดยธนาคาร ถือวาผูเสนอ
ชื้อไดเห็นทรัพยสินรอขายนี้แลว โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมรับรองและรับผิดชอบตอสภาพของทรพัยสินรอ
ขายที่ปรากฏขอมลูตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือ ขอมูลทางเอกสารที่ไดแสดงไว และในกรณีที่ทรัพยสินรอขาย
มีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินพรอมขายนั้น ใหเปนภาระของผูเสนอซื้อที่ตอง
ดําเนินการฟองคดีตอศาล เพื่อใหบังคับตามสิทธิเองทั้งสิ้น โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมตองรวมรับผิดชอบ 
และไมรบัผิดชอบตอการรอนสิทธิใด ทั้งไมตองสงเงนิคืนตามราคาใหแกผูเสนอซื้อดวย  

2.2   เรื่องเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เปนไปตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนเขตเนื้อที่ที่ดินเปน
อยางไร เนื้อที่ที่ดินเทาใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม หากมีผูโตแยงสิทธิ ผู
เสนอซื้อพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามลําพังทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะไมรับรองและไม
รับผิดชอบทั้งสิ้น  

2.3   ผูเสนอซ้ือจะตองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบวา หากผูเสนอซื้อตองรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแลว 
ผูเสนอซื้อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะเปนผูมสีิทธิเปนเจาของกรรมสิทธิ์ผูทรงสิทธิหรือไม  

2.4   ผูเสนอซื้อจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่ประกาศฉบับนี้ และจะตองปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยที่กระทําไวตอผูขายดวย หากขอความในประกาศขัดแยงกับบันทึก
ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ใหใชบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยเปนหลักในการ
ปฏิบัติ  

2.5   การขายทรัพยสินพรอมขายของธนาคาร จะไมมีผลผูกพันใหธนาคารตองอนุมัติสินเชื่อใหแกผูเสนอชื่อแต 
อยางใด  

2.6   ธนาคารอนุญาตใหผูเสนอชื้อเขาไปปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขาย ไดหลังจากวางเงินประกันการซื้อทรพัยครบ 
10% ของราคาอนุมัติขายครบถวนทุกรายการ และใหผูเสนอซื้อลงนามในหนังสือยินยอมใหวัสดุ-อุปกรณ
ตกแตงที่ดําเนินการตกเปนของธนาคารทันที หากผูเสนอซื้อไมสามารถชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือและรับ
โอนกรรสิทธิ์ได รวมทั้งจะไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาชดเชยจากการปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขายจาก
ธนาคารทั้งสิ้น  

2.7   ใหผูเสนอซื้อตกลงวาง LG หรือ ทําสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โดยใชบัญชีเงินฝากเปน
หลักประกัน เพื่อคํ้าประกันความเสียหายจากการเขาไปปรับปรุงตกแตงในทรัพยของธนาคาร จํานวน 5% ของ
ราคาซื้อขาย กอนเขาดําเนินการปรับปรุง ตกแตงใด ๆ ในทรัพย NPA ของธนาคาร โดยจะไดรับ LG คืน หรือ
ยกเลิกสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได ก็ตอเมื่อโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารครบถวนแลวทุก
รายการ 

2.8   ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขายทรัพยสินรอขาย 
ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพยสนิ 

3. สถานที่ติดตอในการ 
เสนอซื้อทรัพยสิน 

สามารถยื่นเสนอซื้อทรัพยได ณ ที่ทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และฝายบริหารทรัพยสินพรอม
ขาย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้ น 16 ตามเวลาทําการของธนาคาร 

4. หลักประกันการยื่น 
    คําเสนอซื้อทรัพยสิน 

4.1   ทรัพยที่มีราคาขายตากวา 1 ลานบาท ผูเสนอซื้อทรัพยตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพยไมนอยกวา 
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอทรพัย 1 รายการ  

4.2   ทรัพยที่มรีาคาขายตั้งแต 1 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ผูเสนอซ้ือตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพย ไม
นอยกวา 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) ตอทรัพย 1 รายการ  
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4.3   ทรัพยที่มีราคาขายมากกวา 10 ลานบาท ผูเสนอซื้อตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพยไมนอยกวา 1% ของ
ราคาเสนอขาย ตอทรัพย 1 รายการ  

4.4   เงนิประกันการซื้อทรัพยตองชําระเปนเงินสด / ดราฟท / แคชเชียรเช็คสั่งจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ขีดครอม
เฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก (หากสงเรียกเก็บมีคาใชจาย / คาธรรมเนียม ให
ผูเสนอชื่อเปนผูชําระ) โดยวางเปนประกันตอธนาคารพรอมกับคําเสนอซื้อทรพัยสินของธนาคาร 

5. กําหนดวิธีการขาย 5.1   กําหนดวิธีการขายแบบขายตรง ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมตัิตอคณะกรรมการผูมีอาํนาจตามลําดับชั้น 
5.2   หากมีผูเสนอซื้อทรัพยรายการเดียวกัน มากกวา 1 ราย ธนาคารอาจจะจัดใหมีการแขงขันราคา เสนอซ้ือทรัพย

รอขาย ตามที่ธนาคารจะแจงใหทราบตอไป  
5.3   การพิจารณาตัดสินของธนาคารใหถือเปนที่สุด 

6. หลักฐานประกอบ     
การเสนอซ้ือทรัพยสิน 

6.1   คําเสนอซ้ือทรัพยสินของธนาคาร / ใบเสนอราคา 
6.2   หลักประกันการเสนอช้ือทรัพยสิน ตามขอ 4.  
6.3   เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

  6.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
  6.3.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน30 วัน) 

และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ  
  6.3.3 การมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล : หลักฐานตามขอ 6.3.1 หรือ 6.3.2 

พรอมหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูรับมอบ
อํานาจ 

ขั้นตอนหลังการเสนอซื้อทรัพยสนิ 
7. การชําระเงนิ                

คาซือ้ทรัพยสิน 
7.1   เงินประกันการซื้อทรัพย ตามขอ 4. ถือเปนสวนหนึ่งของเงินประกันการซื้อทรัพยสินรอขายเพิ่มเติมจนครบ    

10 % ของราคาขายทรัพย  
7.2   ผูเสนอซื้อทรัพยได จะตองชําระเงินประกันการชื้อทรัพยเพิ่มจนครบจํานวน 10 % ของราคาขายทรัพยพรอม

ทําบันทึกขอตกลงการวางเงนิประกันการซื้อทรัพย ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผล การอนุมัติ และ
ตองชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือใหครบถวน พรอมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในภายใน 120 วันนับจากวันที่
ธนาคารแจงผลการอนุมตัิ  

7.3   รายละเอียดคาธรรมเนียมและคาเสียโอกาส ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์จากขอ 7.2 
        - โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 121 - 150 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาเสียโอกาสในอัตรา       

MLR -1% ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) 
        - โอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต 151-270 วันขึ้นไปนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาธรรมเนียมใน อัตรา 1% 

ตอป และคาเสียโอกาสในอัตรา MLR ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) 
ทั้งนี้ ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมแลวตองไมเกิน 270 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมตัิ 

7.4   หากผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา ไมเขาทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย
กับธนาคาร และ/หรือไมรับโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา ยินยอมใหธนาคารริบ
เงินประกันที่ผูเสนอซื้อไดวางไวกับธนาคารทั้งหมดไดทันที โดยผูเสนอซื้อหรือผูชนะการแขงขันตกลงสละสิทธิ
ในการเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น  

7.5   ผูเสนอซื้อจะตองมีหนังสือแจงความประสงคใหธนาคารนําเงินประกันการซื้อทรัพยตามขอ 7.1 และ 7.2 เปน
สวนหนึ่งของการชําระราคาซื้อทรัพยสินโดยแจงธนาคารลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันโอนกรรมสิทธิ์  

7.6   ในการชําระเงินประกันการซื้อทรัพย และคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือ โปรดชําระเปนแคชเชียรเช็คสั่งจาย       
“บมจ.ธนาคารกรงุไทย” 

8. คาใชจายในการโอน  
กรรมสิทธิ์ 

8.1   คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อเปนผูชําระ 
8.2   คาภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ  
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8.3   คาใชจายสวนกลางอาคารชุด / หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย  
(ถามี) ธนาคารเปนผูชาํระ  

8.4   คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุกและผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอชื้อเปนผูรับภาระ  
8.5   คาภาษีมลูคาเพิ่ม (ถามี) ผูเสนอช้ือเปนผูรับภาระ  
8.6   คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากขางตน (ถามี) ผูเสนอชือ้เปนผู

ชําระ 
9. การผิดเงื่อนไข ผูเสนอซื้อทรัพยจะตองทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการซื้อทรัพยใหเขาใจ และปฏิบัติตาม อยาง

เครงครัด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ถือวาผูเสนอซื้อทรัพยไดสละสิทธิ์การเสนอชื้อทรัพย และยินยอมให
ธนาคารริบเงินประกันและเงนิอื่นใดที่ผูเสนอช้ือทรัพยไดชาํระไวแลวทั้งจาํนวน 

10. ขอมูลเพิ่มเติม • https://krungthai.com/npa  
• KTB NPA Application  
• KTB NPA Center หมายเลขโทรศัพท 0-2208-8333 
• ที่ทําการสาขา บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทั่วประเทศ  
• ฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย บมจ.ธนาคารกรงุไทย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 16 
   เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
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คําเสนอซื้อทรัพยสินของธนาคารโครงการ “กรุงไทย NPA เหมาเหมา” 
จํานวนรายการทรัพย 10 รายการขึ้นไป และมีราคาขายรวมกันไมเกิน 50 ลานบาท 

คําเสนอซ้ือทรพัยสินของธนาคาร 

วันที่ ………... เดือน ...................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ขอเสนอซ้ือทรัพยสินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เรียน  ................................................................................................. 

ดวยขาพเจา .............................................................................................ผูถือบัตร ……..………………..……………….. 
เลขที่ .................................................... ออกให ณ ……………………เมื่อวันที่………………...... หมดอายุวันที่…………..………...
ที่อยูเลขที่ ............................... หมูที่ …….ซอย ..........................ถนน ........................... ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .............................................. 
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูเสนอซื้อ” มีความประสงคที่จะขอซื้อทรัพยสินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร”
ดังตอไปนี ้

1. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 2. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 3. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 4. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 5. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 6. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 



 
2 

 

ลงชื่อ…………………………………………………ผูเสนอซื้อ 

 7. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 8. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 9. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขที่....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 

10. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 11. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 12. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 13. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 

14. รหัสทรัพยสินเลขที่...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
 15. รหัสทรัพยสินเลขท่ี...............................................ประเภท...........................เอกสารสิทธิ์เลขท่ี....…….….......……. 
ตั้งอยู ณ บานเลขที่............................. หมูที่ ............ถนน…………..….………….ตําบล/แขวง………………………………..……
อําเภอ/เขต……………………………......จังหวัด…………………………………………………..…  
ในราคา ................................................. บาท (...........................................................................) 
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รวมทั้งหมดจํานวน.....................รายการทรัพย เสนอในราคารวม............................................................................บาท
(………………………………………………………………....................................) ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ทรัพยรอขาย” โดยผู
เสนอซื้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ผู้ เสนอซือตกลงและรับทราบว่าคําเสนอนีเป็นเพียงการเสนอราคาและเงือนไขในการซือทรัพย์รอขายจาก 

ธนาคารเท่านัน โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัติสินเชือให้แก่ผู้เสนอซือแต่อย่างใด 
2. ผูเสนอชื้อตกลงวางเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายใหแกธนาคารโดยสงมอบ  เงินสด  ดราฟท  แคชเชียรเช็ค     

ขี ด ค ร อ ม เ ฉ พ า ะ  ( Account Payee Only)  แ ล ะ ขี ด ห รื อ ผู ถื อ อ ก สั่ ง จ า ย  “ บ ม จ . ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย ”  ข อ ง ธ น า ค า ร
..................................................... สาขา .......................................... เลขท่ี ....................................... ลงวันที่ ………….................  
จํานวนเงิน ........................ บาท (.....................................................) ใหแกธนาคาร ณ วันที่ทําหนังสือฉบับนี้ ทั้งน้ี หากผูเสนอซื้อผิด
นัดผิดขอตกลง ขอหนึ่งขอใดในหนังสือฉบับนี้ หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่ธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 8.       
ผูเสนอซื้อตกลง ยินยอมใหธนาคารริบเงินประกันการซื้อทรัพยดังกลาวไดทันที และใหถอืวาการเสนอซื้อทรัพยสินตามหนังสือฉบับน้ีเปน
อันส้ินสุดลง 

3. การชําระคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ 
3.1 คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผูเสนอซื้อเปนผูชําระฝายละครึ่ง 
3.2 คาภาษีเงินได และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ 
3.3 คาใชจายสวนกลางนิติบุคคลอาคารชุด/หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย   

(ถามี) ธนาคารเปนผูชําระ 
  3.4 คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุก และผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 

3.5 คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากขางตน (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 
4. ผู เสนอซื้อตกลงและรับทราบวา ในการซื้อขายทรัพยรอขายตามคําเสนอนี้  ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมัติตอ 

คณะกรรมการผูมีอํานาจตามลําดับชั้น ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะจัดใหมีการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยรอขาย ตามท่ีธนาคารจะแจง ใหทราบ
ตอไป และผูเสนอซื้อตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

4.1 กรณีท่ีธนาคารไดมีหนังสือแจงผลการอนุมัติการขายทรัพยรอขาย ใหแกผูเสนอซื้อตามหนังสือฉบับนี้ ผูเสนอซื้อจะตอง
วางเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายเพิ่มเติมจากเงินประกันตามขอ 2. ตามจํานวนเงินที่ธนาคารจะแจงใหทราบ และ/หรือเขาทําบันทึก
ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยกับธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ และจะชําระเงินคาซื้อทรัพยรอ
ขายใหแกธนาคารเปนการเสร็จส้ินครบถวนพรอมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ 

4.2 ในกรณีที่ผูเสนอชื้อขออนุมัติขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ตามขอ 4.1 จะถือวาคําขออนุมัติขยายระยะเวลา
ดังกลาวมีผลเมื่อธนาคารอนุมัติ โดยผูเสนอซื้อตองชําระคาธรรมเนียมและคาเสียโอกาสจากการขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์
เพิ่มเติม ดังน้ี 

- โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 121 - 150 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติคิดคาเสียโอกาสในอัตรา MLR-1% ตอป 
(สูงสุดไมเกิน 10%) 

- โอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต 151-270 วันขึ้นไปนับจากวันท่ีธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาธรรมเนียมในอัตรา 1% ตอป 
และคาเสียโอกาสในอัตรา MLR ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) ทั้งนี้ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมแลวตองไมเกิน 270 วัน นับจากวันที่
ธนาคารแจงผลการอนุมัติ 
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4.3 กรณีที่ธนาคารไดจัดใหมีการแขงขันราคาขายทรัพยรอขาย และเชิญชวนใหผูเสนอชื้อเขารวมการแขงขันราคาแลว ผู

เสนอซื้อจะตองแจงการตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามายังธนาคารเปนหนังสือภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด และผูเสนอซื้อ ตก
ลงจะปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับของธนาคารในการแขงขันราคาซื้อทรัพยรอขายทุกประการ ทั้งนี้ หากผูเสนอซื้อ ไม
ตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามาภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือไดตอบรับการแขงขันราคา แตไมเขารวมการ แขงขันราคาใน
วันและเวลาท่ีธนาคารกําหนด ใหถือวาผูเสนอซื้อสละสิทธิในการซื้อทรัพยรอขายตามบันทึกนี้ และยินยอมให ธนาคารริบเงินประกันการ
ซือ้ทรัพยตามขอ 2. ไดทันที และใหถือวาการเสนอซื้อทรัพยสินตามหนังสือฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง 

5. ธนาคารอนุญาตใหผูเสนอซื้อเขาไปปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขาย ไดหลังจากวางเงินประกันการซื้อทรัพยครบ 10% ของ
ราคาอนุมัติขายครบถวนทุกรายการ และใหผูเสนอชื้อลงนามในหนังสือยินยอมใหวัสดุ อุปกรณตกแตง ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ธนาคาร
ทันที หากผูเสนอซื้อไมสามารถชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารได รวมทั้งจะไม เรียกรองคาเสียหาย 
หรือคาชดเชยจากการปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขายจากธนาคารทั้งสิ้น 

6. ใหผูเสนอซื้อตกลงวาง LG หรือ ทําสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โดยใชบัญชีเงินฝากเปนหลักประกัน เพื่อค้ํา
ประกันความเสียหายจากการเขาไปปรับปรุงตกแตงในทรัพยของธนาคาร จํานวน 5% ของราคาซื้อขาย กอนเขาดําเนินการปรับปรุง 
ตกแตงใด ๆ ในทรัพย NPA ของธนาคาร โดยจะไดรับ LG คืน หรือยกเลิกสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได ก็ตอเมื่อโอน
กรรมสิทธิ์จากธนาคารครบถวนแลวทุกรายการ 

7. ราคาขายที่ทําสัญญาซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดิน คือราคาที่ผูซื้อนําไปปรับปรุงตกแตงแลวขายตอใหกับคูสัญญารายใหม 
(บุคคลที่สาม) โดยผูซื้อรับผิดชอบคาใชจายสวนตางท่ีสํานักงานที่ดิน รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมด และอื่น ๆ (หากมี) 

8. หากการเสนอซื้อตามคําเสนอนี้ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และ/หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด จนเปน
เหตุใหธนาคารไมอนุมัติการขายทรัพยรอขายตามหนังสือฉบับน้ีใหแกผูเสนอซื้อหรือผูเสนอซื้อไดตอบปฏิเสธการเขาแขงขันราคา ภายใน
เวลาที่กําหนดตามขอ 4.2 หรือผูเสนอซื้อกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหถือวาผูเสนอซื้อผิดนัดผิดขอตกลงตามหนังสือฉบับนี้ หรือไม
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑท่ีธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 8. แลว ธนาคารจะคืนเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายตามขอ 
2. ใหแกผูเสนอซื้อท้ังจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย และผูเสนอซื้อตกลงสละสิทธิในการจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารท้ังสิ้น 

9. ผูเสนอซื้อไดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยรอขายตามสถานที่ แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ ตรวจสอบระวาง
ที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรัพยรอขายที่เสนอซื้อนี้จนเปนที่พอใจกอนวางเงินประกันการเสนอซื้อ และตกลงซื้อทรัพย ดังกลาวตาม
สภาพที่เปนอยู และตกลงรับเปนผูดําเนินคดีกับผูบุกรุกและหรือผูอยูอาศัย (ถามี) เพื่อใหออกจากทรัพยรอขายที่จะซื้อ โดยจะไมยกอาง
เปนเหตุรอนสิทธิ์ใด ๆ และตกลงปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการขายทรัพยสินของธนาคาร ตามท่ีแนบ
มาพรอมหนังสือฉบับนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารไดประกาศใหทราบโดยทั่วไปทุกประการ 

10. ผูเสนอซื้อตกลงยินยอมใหธนาคารเก็บรวบรวม ใช ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทางการเงินและ/หรือขอมูลใด ๆ ของผูเสนอซื้อ 
ที่ไดใหไวหรือมีอยูกับธนาคารหรือที่ธนาคารไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่น หรือขอมูลอื่นใดตามที่กฎหมายประกาศกําหนด รวมทั้งให
ธนาคารสงและ/หรือเปดเผยขอมูลของผูเสนอซื้อใหแกหนวยงานองคกร/หนวยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเปน
คูสัญญาหรือมีความสัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหขอมูลการใหและ/หรือปรับปรุง
บริการ หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร การท่ีธนาคารจางหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน ไมวางานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศงานติดตอส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ เพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหาม
ตามกฎหมาย โดยผูเสนอชื้อรับทราบวาผูเสนอซื้อสามารถติดตอธนาคารผานชองทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของ
ธนาคาร ทั้งน้ี ชองทางติดตอธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดในอนาคต โดยธนาคารจะไดแจงใหทราบทาง website 
ของธนาคาร 
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11. ผูแนะนําในการซื้อทรัพยสินของธนาคาร เปนผูติดตอกับผูเสนอซื้อทรัพย จัดการใหเกิดการเสนอซื้อทรัพยรายการนี้จริง  
 ไมมีผูแนะนํา  
 มี  พนักงานธนาคารผูแนะนํา  
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
ชื่อ...............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่ .................................หนวยงาน.................... ......% 
 มี  บุคคล/บริษัท ชื่อ…………………………………....บัตรประชาชน / ทะเบียนเลขที่ ............................................................... 
ที่อยูเลขท่ี ................ หมูท่ี ............ซอย............................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท………...…………….. 

 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผูเสนอซื้อ                                                ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
       (………..…………………………….. )                                                                   (………..……………………………..) 

                                                        ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
                                                                                                                    (………..……………………………..) 

          ลงชื่อ…………………………………….ผูแนะนํา 
                                                                                                                    (………..……………………………..) 
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เงื่อนไข หลกัเกณฑ และวิธีการเสนอซ้ือทรพัยสนิรอการขาย 

รายละเอียดการขาย โครงการ “กรุงไทย NPA เหมาเหมา” 
รายการทรพัย 10 รายการขึ้นไป และมีราคาขายรวมกันไมเกิน 50 ลานบาท 

1. รายการทรัพยสิน  
ที่จัดจําหนาย 

ประกอบดวย บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด คอนโดมิเนียม/อาคารชุด อาคารพาณิชย/ตึกแถว อาคารสํานักงาน 
ยกเวน ที่ดินเปลา และทรัพยในโครงการมาไวไปเร็ว 

2. เงื่อนไข 2.1   การขายนี้เปนการขายตามสภาพของทรัพยสินรอขาย ไมวาจะเห็นประจักษหรือไม โดยธนาคาร ถือวาผูเสนอ
ชื้อไดเห็นทรัพยสินรอขายนี้แลว โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมรับรองและรับผิดชอบตอสภาพของทรพัยสินรอ
ขายที่ปรากฏขอมลูตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือ ขอมูลทางเอกสารที่ไดแสดงไว และในกรณีที่ทรัพยสินรอขาย
มีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินพรอมขายนั้น ใหเปนภาระของผูเสนอซื้อที่ตอง
ดําเนินการฟองคดีตอศาล เพื่อใหบังคับตามสิทธิเองทั้งสิ้น โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมตองรวมรับผิดชอบ 
และไมรบัผิดชอบตอการรอนสิทธิใด ทั้งไมตองสงเงนิคืนตามราคาใหแกผูเสนอซื้อดวย  

2.2   เรื่องเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เปนไปตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนเขตเนื้อที่ที่ดินเปน
อยางไร เนื้อที่ที่ดินเทาใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม หากมีผูโตแยงสิทธิ ผู
เสนอซื้อพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามลําพังทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะไมรับรองและไม
รับผิดชอบทั้งสิ้น  

2.3   ผูเสนอซ้ือจะตองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบวา หากผูเสนอซื้อตองรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยแลว 
ผูเสนอซื้อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะเปนผูมสีิทธิเปนเจาของกรรมสิทธิ์ผูทรงสิทธิหรือไม  

2.4   ผูเสนอซื้อจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่ประกาศฉบับนี้ และจะตองปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยที่กระทําไวตอผูขายดวย หากขอความในประกาศขัดแยงกับบันทึก
ขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ใหใชบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยเปนหลักในการ
ปฏิบัติ  

2.5   การขายทรัพยสินพรอมขายของธนาคาร จะไมมีผลผูกพันใหธนาคารตองอนุมัติสินเชื่อใหแกผูเสนอชื่อแต 
อยางใด  

2.6   ธนาคารอนุญาตใหผูเสนอชื้อเขาไปปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขาย ไดหลังจากวางเงินประกันการซื้อทรพัยครบ 
10% ของราคาอนุมัติขายครบถวนทุกรายการ และใหผูเสนอซื้อลงนามในหนังสือยินยอมใหวัสดุ-อุปกรณ
ตกแตงที่ดําเนินการตกเปนของธนาคารทันที หากผูเสนอซื้อไมสามารถชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือและรับ
โอนกรรสิทธิ์ได รวมทั้งจะไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาชดเชยจากการปรับปรุงตกแตงทรัพยรอขายจาก
ธนาคารทั้งสิ้น  

2.7   ใหผูเสนอซื้อตกลงวาง LG หรือ ทําสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โดยใชบัญชีเงินฝากเปน
หลักประกัน เพื่อคํ้าประกันความเสียหายจากการเขาไปปรับปรุงตกแตงในทรัพยของธนาคาร จํานวน 5% ของ
ราคาซื้อขาย กอนเขาดําเนินการปรับปรุง ตกแตงใด ๆ ในทรัพย NPA ของธนาคาร โดยจะไดรับ LG คืน หรือ
ยกเลิกสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได ก็ตอเมื่อโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารครบถวนแลวทุก
รายการ 

2.8   ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขายทรัพยสินรอขาย 
ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพยสนิ 

3. สถานที่ติดตอในการ 
เสนอซื้อทรัพยสิน 

สามารถยื่นเสนอซื้อทรัพยได ณ ที่ทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ และฝายบริหารทรัพยสินพรอม
ขาย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้ น 16 ตามเวลาทําการของธนาคาร 

4. หลักประกันการยื่น 
    คําเสนอซื้อทรัพยสิน 

4.1   ทรัพยที่มีราคาขายตากวา 1 ลานบาท ผูเสนอซื้อทรัพยตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพยไมนอยกวา 
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอทรพัย 1 รายการ  

4.2   ทรัพยที่มรีาคาขายตั้งแต 1 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ผูเสนอซ้ือตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพย ไม
นอยกวา 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) ตอทรัพย 1 รายการ  
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4.3   ทรัพยที่มีราคาขายมากกวา 10 ลานบาท ผูเสนอซื้อตองวางเงินเปนประกันการซื้อทรัพยไมนอยกวา 1% ของ
ราคาเสนอขาย ตอทรัพย 1 รายการ  

4.4   เงนิประกันการซื้อทรัพยตองชําระเปนเงินสด / ดราฟท / แคชเชียรเช็คสั่งจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ขีดครอม
เฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก (หากสงเรียกเก็บมีคาใชจาย / คาธรรมเนียม ให
ผูเสนอชื่อเปนผูชําระ) โดยวางเปนประกันตอธนาคารพรอมกับคําเสนอซื้อทรพัยสินของธนาคาร 

5. กําหนดวิธีการขาย 5.1   กําหนดวิธีการขายแบบขายตรง ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมตัิตอคณะกรรมการผูมีอาํนาจตามลําดับชั้น 
5.2   หากมีผูเสนอซื้อทรัพยรายการเดียวกัน มากกวา 1 ราย ธนาคารอาจจะจัดใหมีการแขงขันราคา เสนอซ้ือทรัพย

รอขาย ตามที่ธนาคารจะแจงใหทราบตอไป  
5.3   การพิจารณาตัดสินของธนาคารใหถือเปนที่สุด 

6. หลักฐานประกอบ     
การเสนอซ้ือทรัพยสิน 

6.1   คําเสนอซ้ือทรัพยสินของธนาคาร / ใบเสนอราคา 
6.2   หลักประกันการเสนอช้ือทรัพยสิน ตามขอ 4.  
6.3   เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

  6.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
  6.3.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน30 วัน) 

และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ  
  6.3.3 การมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล : หลักฐานตามขอ 6.3.1 หรือ 6.3.2 

พรอมหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูรับมอบ
อํานาจ 

ขั้นตอนหลังการเสนอซื้อทรัพยสนิ 
7. การชําระเงนิ                

คาซือ้ทรัพยสิน 
7.1   เงินประกันการซื้อทรัพย ตามขอ 4. ถือเปนสวนหนึ่งของเงินประกันการซื้อทรัพยสินรอขายเพิ่มเติมจนครบ    

10 % ของราคาขายทรัพย  
7.2   ผูเสนอซื้อทรัพยได จะตองชําระเงินประกันการชื้อทรัพยเพิ่มจนครบจํานวน 10 % ของราคาขายทรัพยพรอม

ทําบันทึกขอตกลงการวางเงนิประกันการซื้อทรัพย ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผล การอนุมัติ และ
ตองชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือใหครบถวน พรอมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในภายใน 120 วันนับจากวันที่
ธนาคารแจงผลการอนุมตัิ  

7.3   รายละเอียดคาธรรมเนียมและคาเสียโอกาส ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์จากขอ 7.2 
        - โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 121 - 150 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาเสียโอกาสในอัตรา       

MLR -1% ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) 
        - โอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต 151-270 วันขึ้นไปนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ คิดคาธรรมเนียมใน อัตรา 1% 

ตอป และคาเสียโอกาสในอัตรา MLR ตอป (สูงสุดไมเกิน 10%) 
ทั้งนี้ ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมแลวตองไมเกิน 270 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมตัิ 

7.4   หากผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา ไมเขาทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย
กับธนาคาร และ/หรือไมรับโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา ยินยอมใหธนาคารริบ
เงินประกันที่ผูเสนอซื้อไดวางไวกับธนาคารทั้งหมดไดทันที โดยผูเสนอซื้อหรือผูชนะการแขงขันตกลงสละสิทธิ
ในการเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น  

7.5   ผูเสนอซื้อจะตองมีหนังสือแจงความประสงคใหธนาคารนําเงินประกันการซื้อทรัพยตามขอ 7.1 และ 7.2 เปน
สวนหนึ่งของการชําระราคาซื้อทรัพยสินโดยแจงธนาคารลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันโอนกรรมสิทธิ์  

7.6   ในการชําระเงินประกันการซื้อทรัพย และคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือ โปรดชําระเปนแคชเชียรเช็คสั่งจาย       
“บมจ.ธนาคารกรงุไทย” 

8. คาใชจายในการโอน  
กรรมสิทธิ์ 

8.1   คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผูเสนอซ้ือเปนผูชําระฝายละครึ่ง 
8.2   คาภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ  
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ลงชื่อ…………………………………………………ผูเสนอซื้อ 

8.3   คาใชจายสวนกลางอาคารชุด / หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย  
(ถามี) ธนาคารเปนผูชาํระ  

8.4   คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุกและผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอชื้อเปนผูรับภาระ  
8.5   คาภาษีมลูคาเพิ่ม (ถามี) ผูเสนอช้ือเปนผูรับภาระ  
8.6   คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากขางตน (ถามี) ผูเสนอชื้อเปนผู

ชําระ 
9. การผิดเงื่อนไข ผูเสนอซื้อทรัพยจะตองทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการซื้อทรัพยใหเขาใจ และปฏิบัติตาม อยาง

เครงครัด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ถือวาผูเสนอซื้อทรัพยไดสละสิทธิ์การเสนอชื้อทรัพย และยินยอมให
ธนาคารริบเงินประกันและเงนิอื่นใดที่ผูเสนอช้ือทรัพยไดชาํระไวแลวทั้งจาํนวน 

10. ขอมูลเพิ่มเติม • https://krungthai.com/npa 
• KTB NPA Application  
• KTB NPA Center หมายเลขโทรศัพท 0-2208-8333 
• ที่ทําการสาขา บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทั่วประเทศ  
• ฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย บมจ.ธนาคารกรงุไทย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 16 
   เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 



 

วนัที ...................................................... 

เรียน  ………………………………………………………………………………  

เรือง หนงัสือยินยอมการซือทรพัยร์อขายใน “โครงการ กรุงไทย NPA เหมา เหมา” 

ตามทีขา้พเจา้………………………………………….………….ไดเ้สนอซือทรพัย์รอขายใน "โครงการ กรุงไทย NPA เหมา เหมา” ของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร") ตามคาํเสนอซือทรพัยส์ินของธนาคาร เมือวนัที………………………….โดยมีรายการ

ทรพัยร์อขาย ดงัต่อไปนี 

1.  รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

2. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

3. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

4. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

5. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

 

รายการที…………ถึงรายการที…….…….(ตามแนบ) 

ขา้พเจา้ตกลงใหค้วามยินยอมวา่ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่สามารถชาํระเงินค่าซือทรพัยร์อขายส่วนทีเหลือ และรบัโอน กรรมสิทธิทรพัยร์อขาย

จากธนาคารตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนดได ้ขา้พเจา้ตกลงใหว้สัดุอปุกรณต์กแต่งทีขา้พเจา้ไดติ้ดตงัไว ้เพือดาํเนินการปรบัปรุงตกแต่งทรพัยร์อขาย

ตกเป็นกรรมสิทธิของธนาคารทันที รวมทังขา้พเจ้าจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือ ค่าชดเชยจากการปรบัปรุงตกแต่งทรพัยร์อขายดังกล่าวจาก

ธนาคารทงัสิน 

ทงันีขา้พเจา้ในฐานะผูเ้สนอซือจะไม่ยกกรณีขา้งตน้ขึนโตแ้ยง้หรือคดัคา้น ต่อธนาคารหรือนาํมาเป็นเหตุในการยกเลิก การซือทรพัยร์อ

ขาย หรือเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญาของธนาคารแต่อย่างใด และไม่ถือวา่กรณีดังกล่าวทาํใหข้า้พเจา้ขาดประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ขา้พเจา้ รวมทงัตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารคืนเงิน ค่าซือทรพัย ์และ/หรือ เงินประกนัการซือทรพัย ์ไม่วา่ทงัหมด

หรือบางส่วน หรือรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใชจ่้าย ค่าขาดประโยชนแ์ละ/หรือเงินอืนใดจากการจะ

ขายทรพัยร์อขายดงักล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ทงัสิน 

 

ประทบัตรา (ถา้มี)   ลงชือ............................................................ผูเ้สนอซือ / ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                                                   (……………………………………………) 

 



 

 

6. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

7. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

8. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

9. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

10. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

11. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

12. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

13. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

14. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

15. รหสัรายการทรพัย ์.......................................... ประเภททรพัย ์................................ เอกสารสิทธิเลขที…………..……………… 

จงัหวดั........................................................... 

 

 

 

 

ประทบัตรา (ถา้มี)   ลงชือ............................................................ผูเ้สนอซอื / ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                                                   (……………………………………………) 
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