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โครงการคอนโดมเินียม/อาคารชุด  เมโทร พาร์ค สาทร 

 



CONFIDENTIAL 6 
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โครงการคอนโดมเินียม/อาคารชุด  เมโทร พาร์ค สาทร 
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งาน “โครงการเมโทร พารค์ สาทร” 
  วนัท่ี 16 กนัยายน 2564  – 15 มีนาคม 2565 

 
ค ำเสนอซือ้ทรัพยสิ์นของธนำคำร 

                                                       วนัที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
เร่ือง  ขอเสนอซือ้ทรัพยส์ินของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

เรียน  ............................................................................. 

     ดว้ยขา้พเจา้ ................................................................................................ ผูถื้อบตัร ............................................ 
เลขที่ .................................... ออกให ้ณ ................................ เมื่อวนัที่ ............................ หมดอายวุนัที่ .......................... 
ที่อยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ ........ ซอย................................... ถนน.................................... ต  าบล/แขวง.............................
อ  าเภอ/เขต................................... จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัท ์ ............................
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ผูเ้สนอซือ้” มีความประสงคท์ี่จะขอซือ้ทรพัยส์นิของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“ธนาคาร” 
ประเภท....................................... รหสัทรพัยส์นิเลขที่...................................  เอกสารสทิธ์ิเลขที่........................................... 
ตัง้อยู่  ณ  บา้นเลขที่ .................... หมู่ที่ .......ถนน ........................................ ต  าบล/แขวง .................................................. 
อ  าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ..................................................... ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ทรพัยร์อขาย” 
ในราคา ......................................... บาท ( ...................................................................................................................... )  
     1. ผู้เสนอซือ้ตกลงและรับทราบว่า ค าเสนอนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาและเงือ่นไขในการซือ้ทรัพย์รอขายจากธนาคาร 
เท่าน้ัน  โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้เสนอซือ้แต่อย่างใด 

     2. ผูเ้สนอซือ้ตกลงวางเงินประกนัการซือ้ทรพัยร์อขายใหแ้ก่ธนาคาร โดยส่งมอบ  เงินสด  ดรา๊ฟท ์ แคชเชียรเ์ช็ค 
ขีดครอ่มเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดหรอืผูถื้อออก สั่งจ่าย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ของธนาคาร 
.......................................... สาขา .......................................... เลขที่ ................................... ลงวนัที่ .......................... จ  านวน
เงิน  ............................... บาท  ( ........................................................................... ) ใหแ้ก่ธนาคาร ณ วนัที่ท  าหนังสอืฉบบันี ้
ทัง้นี ้ หากผูเ้สนอซือ้ผิดนดัผิดขอ้ตกลงขอ้หนึ่งขอ้ใดในหนังสือฉบับนี ้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับ และหลกัเกณฑท์ี่
ธนาคารไดก้  าหนดไวต้ามขอ้ 6. ผูเ้สนอซือ้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารรบิเงินประกนัการซือ้ทรพัยด์งักลา่วไดท้นัที และใหถื้อว่าการ
เสนอซือ้ทรพัยส์นิตามหนงัสอืฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้สดุลง      

3. การช าระค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิ 
        3.1  ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิ ธนาคารและผูเ้สนอซือ้เป็นผูช้  าระฝ่ายละครึง่ 
        3.2  ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผูช้  าระ 
        3.3  ค่าใชจ้่ายสว่นกลางนิติบุคคลอาคารชดุ / หมู่บา้นจดัสรร นบัถงึวนัท  าบนัทกึขอ้ตกลงการวางเงินประกนัการซือ้ทรพัย ์(ถา้ม)ี 
ธนาคารเป็นผูช้  าระ 
        3.4  ค่าใชจ้่ายและค่าทนายความในการด าเนินการกบัผูบุ้กรุกและผูอ้ยู่อาศยั (ถา้มี) ผูเ้สนอซือ้เป็นผูร้บัภาระ 
         3.5  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนช่ือผูร้บัโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ้่ายอื่น  ๆนอกจากขา้งตน้ (ถา้ม)ี  ผูเ้สนอซือ้เป็นผูร้บัภาระ 
     4. ผูเ้สนอซือ้ตกลงและรบัทราบว่า ในการซือ้ขายทรพัยร์อขายตามค าเสนอนี ้ธนาคารจะเปิดใหม้ีการเสนอซือ้ทรพัยร์อขาย
ตามวนั และเวลาที่ก  าหนด ณ สถานที่จัดงาน ที่ท  าการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา และฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิพรอ้มขาย โดย
ผูเ้สนอซือ้ก่อนมีสทิธิก่อน หากมีผูเ้สนอซือ้ทรพัยร์อขายรายการเดียวกนัภายในเวลาเดียวกนัมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะจัดใหม้ี
การแข่งขนัราคาเสนอซือ้ทรพัยร์อขาย ตามที่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบต่อไป  โดยมีขอ้ก  าหนดและหลกัเกณฑด์งันี ้ 
       4.1  กรณีมีผูเ้สนอซือ้เพียงรายเดียว ผูเ้สนอซือ้ตกลงเขา้ท  าบนัทกึขอ้ตกลงการวางเงินประกนัการซือ้ทรพัยก์บัธนาคาร
ต่อไปภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด   
       4.2  กรณีมีผูเ้สนอซือ้มากกว่า 1 ราย  ผูเ้สนอซือ้จะตอ้งเขา้แข่งขนัราคาซือ้ทรพัยร์อขาย ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑท์ี่
ธนาคารก าหนด โดยถือว่าผูเ้สนอราคาสงูสดุเป็นผูซ้ือ้ทรพัยร์อขายได ้ และตอ้งเขา้ท  าบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกนัการซือ้ทรพัยก์บั
ธนาคารต่อไป หากผูเ้สนอซือ้รายใดไม่เขา้แข่งขนัราคา ใหถื้อว่า  ผูเ้สนอซือ้ทรพัยร์ายนัน้ตกลงสละสทิธิในการซือ้ทรพัยร์อขายดงักลา่ว                                            
       4.3  กรณีผูเ้สนอซือ้ทรพัยซ์ึ่งสละสิทธิในการซื ้อทรพัยร์อขาย หรือไม่ชนะการแข่งขันราคาตามข้อ 4.2 และมิได้
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผิดนัดหรอืไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารไดก้  าหนดไวต้ามข้อ 6. แลว้ 
ธนาคารจะคืนเงินประกนัการซือ้ทรพัยร์อขายตามขอ้ 2. ใหแ้ก่ผูเ้สนอซือ้ทัง้จ  านวนโดยไม่มีดอกเบีย้  และผูเ้สนอซือ้ตกลงสละสทิธิ
ในการจะเรยีกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทัง้สิน้  

ลงช่ือ ............................................................................................. ผูเ้สนอซือ้ 
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     5. ผูเ้สนอซือ้ตามขอ้ 4.1 จะตอ้งวางเงนิประกนัการซือ้ทรพัยร์อขายเพิ่มเติมจากเงินประกนัตามขอ้ 2. จนครบจ านวน 10 % 
ของราคาขายทรพัย ์พรอ้มท าบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกันการซือ้ทรพัยก์บัธนาคาร ภายใน 10 วนันบัจากวนัที่ย่ืนค าเสนอซือ้ทรพัย์
โดยจะช าระเงินค่าซือ้ทรพัยร์อขายใหแ้ก่ธนาคารเป็นการเสร็จสิน้ครบถว้นพรอ้มรบัโอนกรรมสทิธ์ิ ภายใน 45 วนันบัจากวนัที่ย่ืน
ค าเสนอซือ้ทรพัย ์
      6. ผูเ้สนอซือ้ไดต้รวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยร์อขายตามสถานที่ แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ ตรวจสอบ
ระวางที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรพัยร์อขายที่เสนอซือ้นีจ้นเป็นที่พอใจก่อนวางเงินประกนัการเสนอซือ้ และตกลงซื้อทรพัย์
ดงักลา่วตามสภาพที่เป็นอยู่    และตกลงรบัเป็นผูด้  าเนินคดีกบัผูบุ้กรุกและ/หรอืผูอ้ยู่อาศัย (ถา้มี)    เพื่อใหอ้อกจากทรพัยร์อขาย
ที่จะซือ้ โดยจะไม่ยกอา้งเป็นเหตรุอนสทิธ์ิใด ๆ และตกลงปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคับ และหลกัเกณฑต่์าง ๆ เก่ียวกบัการขาย
ทรพัยส์นิของธนาคาร ตามที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้และ/หรอืตามที่ธนาคารไดป้ระกาศใหท้ราบโดยทั่วไปทุกประการ  
      7. หากผูเ้สนอซือ้ไม่เขา้ท  าบนัทกึขอ้ตกลงการวางเงินประกนัการซือ้ทรพัยก์บัธนาคารตามก าหนดในขอ้ 5. และ/หรอืไม่
ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของธนาคารตามขอ้ 6. และ/หรอืผิดนดัหรอืผิดเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดตามที่
ระบไุวใ้นหนงัสอืฉบบันี ้  ผูเ้สนอซือ้ยินยอมใหธ้นาคารรบิเงินประกนัการซือ้ทรพัยร์อขายทัง้หมดที่ผูเ้สนอซือ้ไดว้างไว้กบัธนาคาร
ตามหนงัสอืฉบบันีไ้ดท้นัที  โดยผูเ้สนอซือ้ตกลงสละสทิธิในการจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากธนาคารทัง้สิน้  
     8. ผูเ้สนอซือ้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน และ/หรือขอ้มูลใดๆ ของผูเ้สนอซือ้
ที่ไดใ้หไ้วห้รอืมีอยู่กบัธนาคารหรอืที่ธนาคารไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหลง่อื่น หรอืขอ้มลูอื่นใดตามที่กฎหมายประกาศก าหนด รวมทั้ง
ใหธ้นาคารสง่และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูของผูเ้สนอซือ้ใหแ้ก่หน่วยงาน/องคก์ร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็น
คู่สญัญาหรอืมีความสมัพันธ์ดว้ย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหข์อ้มูล การใหแ้ละ/หรือ
ปรบัปรุงบรกิาร หรือผลิตภัณฑต่์างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรอืงานอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่
ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย โดยผูเ้สนอซือ้รบัทราบว่า ผูเ้สนอซือ้สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 
หรอืสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงไดใ้นอนาคต โดยธนาคารจะไดแ้จง้ให้
ทราบทาง website ของธนาคาร  
       9. ผูแ้นะน าในการซือ้ทรพัยส์นิของธนาคาร เป็นผูติ้ดต่อกบัผูเ้สนอซือ้ทรพัย ์จดัการใหเ้กิดการเสนอซือ้ทรพัยร์ายการนีจ้รงิ 

 

  ไม่มีผูแ้นะน า 
  มี   พนกังานธนาคารผูแ้นะน า 

                    ชื่อ..............................................รหสัพนักงาน...................บตัรประชาชนเลขที่....................................หน่วยงาน............................. .….....% 
     ชื่อ..............................................รหสัพนกังาน...................บตัรประชาชนเลขที่.....................................หน่วยงาน............................ ……...% 
     ชื่อ..............................................รหสัพนกังาน...................บตัรประชาชนเลขที่.....................................หน่วยงาน............................ …......% 

 มี   บคุคล / บรษัิท ชื่อ ..................................................... บตัรประชาชน / ทะเบียนเลขที่ .......................................... 
         ที่อยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ......... ซอย .......................... ถนน ......................................... ต  าบล/แขวง ................................ 
          อ  าเภอ/เขต .............................. จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัท ์............................         

ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอซือ้ 
                             (..................................................) 

 
ลงช่ือ................................................ ผูแ้นะน า 
        (................................................) 

ลงช่ือ................................................ ผูแ้นะน า         
 
 
 

        (................................................) 

ลงช่ือ................................................ ผูแ้นะน า 
        (................................................) 

 
 

ผู้เสนอซือ้ทรัพยโ์ปรดกรอกข้อมูล  ส ำหรับหน่วยงำนท่ีขำยทรัพยส์ิน 
ธนำคำรขอทรำบข้อมูล เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำใช้สือ่โฆษณำประชำสัมพันธ ์

นอกจากผูเ้สนอซือ้รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยร์อขาย (NPA) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย  จาก 
พนักงานของธนาคารแลว้ ท่านยงัรบัทราบขอ้มลูจากช่องทางใดอีกบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  krungthai.com/npa   KTB NPA Application    หนังสือพิมพ ์    นิตยสาร   
  หนังสือแสดงรายการทรพัย ์   โบรชัวร ์   การออกบูธในงาน Event    ป้ายโฆษณา 
  ป้ายประกาศขาย ณ ท่ีตัง้ทรพัย ์    อื่น ๆ   .................................................................. 

 
 
 

 

หนว่ยงานขาย ........................................ 
วนัท่ีรบั           ........................................ 
เวลาท่ีรบั         ....................................... 
ลงช่ือผูร้บั       ......................................... 
ลงช่ือผูต้รวจ   ......................................... 

 

 



 

 
 
 

วนัที่    ................................................................. 

เรยีน  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารฝ่าย   
         ฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิพรอ้มขาย 

เรื่อง  หนงัสอืยืนยนัการซือ้ทรพัยส์นิรอการขายของธนาคาร 

       ตามที่ขา้พเจา้  ....................................................................................(ผูเ้สนอซือ้)  ไดย่ื้นค าเสนอซือ้ทรพัยข์องธนาคาร 
เมื่อวนัที่......................................  รหสัทรพัย.์......................................................ประเภท...................................................
โฉนดเลขที่............................................ต  าบล..................................อ  าเภอ...............................จงัหวดั...............................
เนือ้ที่ ..................ไร ่ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบสภาพทรพัยด์งักลา่วจนเป็นที่พอใจแลว้ และไดร้บัทราบค าชีแ้จงจากพนกังานราย
.......................................................แลว้  ขา้พเจา้ตกลงยินยอมรบัทราบเงื่อนไขการขายทรพัยข์องธนาคารทกุประการ  ดงันี ้ 
        1. การขายนีเ้ป็นการขายตามสภาพของทรพัย ์ขายเหมายกแปลง โดยผูเ้สนอซือ้มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรพัยพ์รอ้มขายตามสถานที่ แผนที่การไป ตรวจสอบระวางที่ดินและตรวจสอบสภาพทรพัยพ์รอ้มขายที่เสนอซือ้ โดยไดร้บัส  าเนา
เอกสารสทิธ์ิในการตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้ 

2. เนือ้ที่ดินที่ปรากฏตามสารบญัเอกสารสทิธ์ิ ผูเ้สนอซือ้รบัทราบว่า หากแนวเขต จ านวนเนือ้ที่ เพิ่มหรอืลด หรือถูกทับซอ้น
กบัเอกสารสทิธ์ิของบคุคลอื่น หรอื ไม่ตรงตามเอกสารสิทธ์ิ หรือ แผนที่ตั้งทรพัย/์รูปภาพทรพัยม์ีความคลาดเคลื่อน หรือส่วนต่อเติม 
หากมีผูโ้ตแ้ยง้สทิธิ ผูเ้สนอซือ้พงึใชส้ทิธิในฐานะเจา้ของกรรมสทิธ์ิตามล  าพงั โดยธนาคารจะไม่รบัรองและไม่รบัผิดชอบทัง้สิน้ 

3. ผูเ้สนอซือ้รบัทราบแลว้ว่า ในกรณีที่ทรพัยด์ังกล่าวขา้งตน้มีผูใ้ชป้ระโยชนใ์นทรพัยแ์ละ/หรือมีบุคคลอื่นครอบครองโดย
อาศยัสทิธิอื่นใดเหนือทรพัยน์ัน้ ผูเ้สนอซือ้ตกลงใหเ้ป็นภาระทัง้หมดของผูเ้สนอซือ้เป็นผูด้  าเนินคดีกับผูบุ้กรุกและ/หรือผูอ้ยู่อาศัย
เพื่อใหอ้อกจากทรพัยท์ี่จะซือ้ โดยธนาคารไม่ตอ้งรว่มรบัผิดชอบและไม่รบัผิดชอบต่อการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไม่ตอ้งส่งเงิน
คืนตามราคาใหแ้ก่ผูเ้สนอซือ้ดว้ย  

4. ผูเ้สนอซือ้ตกลงยินยอมจะไปด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิในทางเขา้-ออก และสาธารณูปโภคในที่ดิน
แปลงดงักลา่วดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้สนอซือ้เอง โดยจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดใดๆ ในการซือ้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวอีก
ต่อไป  
    ทัง้นี ้เพื่อเป็นหลกัฐานและแสดงเจตนาและ/หรอืความประสงคท์ี่จะซือ้ทรพัยด์ังกล่าวขา้งตน้ และเพื่อยืนยันว่าผูเ้สนอซือ้
จะไม่น  าเรื่องดงักลา่วขา้งตน้มาเป็นขอ้รอ้งเรียน/ขอ้เรียกรอ้งใดๆต่อธนาคารที่จะไม่ช  าระเงินค่าซือ้ทรพัยแ์ละรบัโอนกรรมสิทธ์ิ
ภายในก าหนด และ/หรอืขอยกเลกิการซือ้ทรพัย ์และ/หรอืขอใหธ้นาคารคืนเงินประกันการซือ้ทรพัย ์และ/หรือฟ้องรอ้งด าเนินคดี
กบัธนาคารแต่อย่างใด   ดงันัน้ ผูเ้สนอซือ้จงึไดล้งนามในหนงัสอืฉบบันีม้อบใหก้บัธนาคารเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผูเ้สนอซือ้ 
                                                                                                        (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เงื่อนไข หลักเกณฑ ์และวิธีกำรเสนอซือ้ทรัพยส์ินรอกำรขำย 
รำยละเอียดกำรขำย 

1. รำยกำรทรัพยส์นิ 
    ทีจ่ัดจ ำหน่ำย 

ประกอบดว้ย ท่ีดินเปล่า ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง คอนโดมเินียม / อาคารชุด ทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว 
อาคารพาณิชย ์อาคารส านกังาน โรงงาน โกดงั โรงแรม ฯลฯ 

2. เงื่อนไข 2.1 การขายนีเ้ป็นการขายตามสภาพของทรพัยส์ินพรอ้มขาย ไมว่่าจะเห็นประจกัษ์หรอืไม่ โดยธนาคาร
ถือว่าผูเ้สนอซือ้ไดเ้ห็นทรพัยส์ินพรอ้มขายนีแ้ลว้ โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมร่บัรองและรบัผิดชอบ
ต่อสภาพของทรพัยส์ินพรอ้มขายท่ีปรากฏขอ้มลูตามเอกสารสิทธิใ์นท่ีดิน หรอื ขอ้มลูทางเอกสาร
ท่ีไดแ้สดงไว ้ และในกรณีท่ีทรพัยส์ินพรอ้มขายมบีคุคลอื่นครอบครองโดยอาศยัสิทธิอ่ืนใดเหนือ
ทรพัยส์ินพรอ้มขายนัน้  ใหเ้ป็นภาระของผูเ้สนอซือ้ท่ีตอ้งด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อใหบ้งัคบั
ตามสิทธิเองทัง้สิน้ โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมต่อ้งรว่มรบัผิดชอบ และไม่รบัผิดชอบต่อการ
รอนสิทธิใด ทัง้ไมต่อ้งส่งเงินคืนตามราคาใหแ้ก่ผูเ้สนอซือ้ดว้ย 

2.2 เรือ่งเขตท่ีดิน  สภาพท่ีดิน  เป็นไปตามโฉนดท่ีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิท่ี์ดิน ส่วนเขตเนือ้ท่ี
ท่ีดินเป็นอย่างไร เนือ้ท่ีท่ีดินเท่าใด ตรงตามโฉนดท่ีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิท่ี์ดินหรอืไม ่หากมี
ผูโ้ตแ้ยง้สิทธิ ผูเ้สนอซือ้พึงใชส้ิทธิในฐานะเจา้ของกรรมสิทธิต์ามล าพงั ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จะไมร่บัรองและไมร่บัผิดชอบทัง้สิน้ 

2.3 ผูเ้สนอซือ้จะตอ้งเป็นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากผูเ้สนอซือ้ตอ้งรบัโอนกรรมสิทธิ์
อสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ ผูเ้สนอซือ้มคีณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนดในฐานะเป็นผูม้สีิทธิเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ/์ผูท้รงสิทธิหรอืไม่ 

2.4 ผูเ้สนอซือ้จะตอ้งปฏิบตัิตาม เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีประกาศฉบบันี ้และจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกันการซือ้ทรพัยท่ี์กระท าไวต้่อผูข้ายดว้ย   หากขอ้ความใน
ประกาศขดัแยง้กับบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกันการซือ้ทรพัย ์ ใหใ้ชบ้นัทึกขอ้ตกลงการวางเงิน
ประกันการซือ้ทรพัยเ์ป็นหลกัในการปฏิบตัิ 

2.5 การขายทรพัยส์ินพรอ้มขายของธนาคาร จะไมม่ผีลผกูพนัใหธ้นาคารตอ้งอนมุตัิสินเชื่อใหแ้ก่ผูเ้สนอซือ้
แต่อย่างใด 

2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลิกการขายทรพัยส์ินพรอ้มขาย  
ขัน้ตอนกำรเสนอซือ้ทรัพยส์ิน 

3. สถำนทีต่ดิต่อในกำร
เสนอซือ้ทรัพยส์นิ 

วนัท่ี 16 กันยายน 2564 – 15 มนีาคม 2565 สามารถยื่นเสนอซือ้ทรพัยไ์ด ้ ณ ท่ีท าการสาขาทั่ว
ประเทศ และฝ่ายบรหิารทรพัยส์ินพรอ้มขาย  
*วันแรกจ ำหน่ำย วันที ่16 กันยำยน 2564 เร่ิมบันทกึกำรขำยในระบบ NPA Online เวลำ 8.30 น. 

4.หลักประกันกำรยื่น 
   ค ำเสนอซือ้ทรัพยส์นิ 

4.1  ทรพัยท่ี์มรีาคาขายต ่ากว่า 1 ลา้นบาท ผูเ้สนอซือ้ทรพัยต์อ้งวางเงินเป็นประกันการซือ้ทรพัย ์  
       ไมน่อ้ยกว่า 10,000.- บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น) ต่อทรพัย ์1 รายการ 
4.2 ทรพัยท่ี์มรีาคาขายตัง้แต่ 1 ลา้นบาท แต่ไมเ่กิน 10 ลา้นบาท ผูเ้สนอซือ้ตอ้งวางเงินเป็นประกัน  
       การซือ้ทรพัย ์ไมน่อ้ยกว่า 50,000.- บาท (หา้หมืน่บาทถว้น) ต่อทรพัย ์1 รายการ 
4.3  ทรพัยท่ี์มรีาคาขายมากกว่า 10 ลา้นบาท ผูเ้สนอซือ้ตอ้งวางเงินเป็นประกันการซือ้ทรพัย์ 
        ไมน่อ้ยกว่า 1% ของราคาเสนอขาย ต่อทรพัย ์1 รายการ 
4.4  การช าระเงินประกันการซือ้ทรพัย  ์  
       4.4.1  ช าระเป็นเงินสด 

    4.4.2 ดรา๊ฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ”  ขีดครอ่มเฉพาะ (Account Payee Only)  
                และขีดค าว่า“หรือผูถื้อ” ออก (หากส่งเรยีกเก็บ มคี่าใชจ้่าย/ค่าธรรมเนียม ใหผู้เ้สนอซือ้เป็นผูช้  าระ) 
               โดยวางเป็นประกันต่อธนาคาร พรอ้มกับค าเสนอซือ้ทรพัยส์ินของธนาคาร 

5.  ก ำหนดวิธีกำรขำย 5.1  ก าหนดวิธีการขายแบบขายตรง ผูเ้สนอซือ้ก่อนมสีิทธิก่อน 
5.2  หากมผีูเ้สนอซือ้ทรพัยร์ายการเดียวกันในวนัแรกจ าหน่าย ก่อนเวลา 8.30 น. มากกว่า 1 ราย  
       ใหใ้ชว้ิธีการแข่งขนัราคา 
5.3  หากมผีูเ้สนอซือ้ทรพัยร์ายการเดียวกันในเวลาเดยีวกันมากกว่า 1 ราย ใหใ้ชว้ิธีการแข่งขนัราคา 
5.4   การพิจารณาตดัสินของธนาคารใหถื้อเป็นท่ีสดุ 

6. หลักฐำนประกอบ 
    กำรเสนอซือ้ทรัพยส์นิ 

6.1 ค าเสนอซือ้ทรพัยส์ินของธนาคาร / ใบเสนอราคา 
6.2 หลกัประกันการเสนอซือ้ทรพัยส์ิน  ตามขอ้  4. 
6.3 เอกสารหลกัฐาน  (ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
       6.3.1  กรณีบคุคลธรรมดา  :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
       6.3.2  กรณีนิติบคุคล  :    ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย ์   (ไมเ่กิน     
                 30 วนั) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูม้ีอ านาจ   

6.3.3  การมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล   :   
          หลกัฐานตามขอ้  6.3.1  หรอื  6.3.2  พรอ้มหนงัสือมอบอ านาจ  และส าเนาบตัรประจ าตวั   
          ประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัมอบอ านาจ 

งาน “โครงการเมโทร พารค์ สาทร” 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2564  – 15 มีนาคม 2565 

 



 ขัน้ตอนหลังกำรเสนอซือ้ทรัพยส์ิน 
7. กำรช ำระเงิน 
   ค่ำซือ้ทรัพยส์นิ  

7.1 เงินประกันการซือ้ทรพัย ์ ตามขอ้ 4.  ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินประกันการซือ้ทรพัยส์ินพรอ้มขาย
เพิ่มเติมจนครบ 10% ของราคาขายทรพัย ์

7.2 ผูเ้สนอซือ้ทรพัยไ์ด ้ จะตอ้งช าระเงินประกันการซือ้ทรพัยเ์พิ่มจนครบจ านวน 10% ของราคา
ขายทรพัย ์พรอ้มท าบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกันการซือ้ทรพัย ์ภายใน 10 วนันบัจากวนัท่ี
ยื่นค าเสนอซือ้ทรพัย ์ และตอ้งช าระเงินค่าซือ้ทรพัยส์่วนท่ีเหลือใหค้รบถว้น พรอ้มรบัโอน
กรรมสิทธิ ์ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ียื่นค าเสนอซือ้ทรพัย ์

7.3 หากผูเ้สนอซือ้ทรพัยไ์ด ้หรอืผูช้นะการแข่งขนัราคา ไมเ่ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกัน
การซือ้ทรพัยก์ับธนาคาร และ/หรอืไม่รบัโอนกรรมสิทธิ์ ผูเ้สนอซือ้ทรพัยไ์ด ้หรอืผูช้นะการแข่งขนัราคา 
ยินยอมใหธ้นาคารรบิเงินประกันท่ีผูเ้สนอซือ้ไดว้างไวก้ับธนาคารทัง้หมดไดท้นัที โดยผูเ้สนอซือ้ 
หรอืผูช้นะการแข่งขนัตกลงสละสิทธิในการเรยีกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 

7.4 ผูเ้สนอซือ้จะตอ้งมหีนงัสือแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคารน าเงินประกันการซือ้ทรพัยต์ามขอ้ 7.1 
และ 7.2 เป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซือ้ทรพัยส์ิน โดยแจง้ธนาคารลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 
ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ 

7.5    การช าระเงินประกันการซือ้ทรพัย ์และค่าซือ้ทรพัยส์่วนท่ีเหลือ         
         7.5.1  ช าระเป็นเงินสด 

      7.5.2  ดรา๊ฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ”  ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee  Only)  
                และขีดค าว่า“หรือผูถื้อ” ออก (หากส่งเรยีกเก็บ มคี่าใชจ้่าย/ค่าธรรมเนียม ใหผู้เ้สนอซือ้เป็นผูช้  าระ) 

8. ค่ำใช้จ่ำย 
   ในกำรโอนกรรมสทิธิ์ 

8.1   ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ ์ธนาคารและผูเ้สนอซือ้ เป็นผูช้  าระฝ่ายละครึง่  
8.2   ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย และค่าภาษีธรุกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผูช้  าระ 
8.3   ค่าใชจ้่ายสว่นกลางอาคารชดุ / หมูบ่า้นจดัสรร นบัถึงวนัท าบนัทึกขอ้ตกลงการวางเงินประกัน       
         การซือ้ทรพัย ์(ถา้ม)ี ธนาคารเป็นผูช้  าระ 
8.4   ค่าใชจ้่ายและค่าทนายความในการด าเนินการกับผูบ้กุรุก และผูอ้ยู่อาศยั (ถา้ม)ี ผูเ้สนอซือ้เป็นผูร้บัภาระ 
8.5   คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี  ผูเ้สนอซือ้เป็นผูร้บัภาระ 
8.6   ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูร้บัโอนกรรมสิทธิ ์และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกจากขา้งตน้ (ถา้ม)ี   
         ผูเ้สนอซือ้เป็นผูช้  าระ 

9. กำรผิดเงื่อนไข ผูเ้สนอซือ้ทรพัยจ์ะตอ้งท าการศึกษาเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการซือ้ทรพัยใ์หเ้ขา้ใจ และปฏิบตัิตาม
อย่างเครง่ครดั หากปฏิบตัิผิดเงื่อนไขขอ้หน่ึงขอ้ใด ถือว่าผูเ้สนอซือ้ทรพัยไ์ดส้ละสิทธิก์ารเสนอซือ้ทรพัย ์ 
และยินยอมใหธ้นาคารรบิเงินประกันและเงินอ่ืนใดท่ีผูเ้สนอซือ้ทรพัยไ์ดช้  าระไวแ้ลว้ทัง้จ  านวน 

10.ข้อมูลเพิม่เตมิ  https//:krungthai.com/npa 
 KTB NPA Application 
 NPA Call Center หมายเลขโทรศพัท ์02-208-8333 
 ท่ีท าการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ 
  ฝ่ายบรหิารทรพัยส์ินพรอ้มขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 (สขุมุวิท) ชัน้ 16 
     เลขท่ี 10 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

ผู้ประสำนงำน โทรศัพท ์
คณุภกิูจ อยู่แกว้                   02-2087358, 091-7738318 

คณุสรุยี ์บวรธรรมจกัร          02-2088326, 084-2920198 

คณุภทรชล ตนัโยประการ     02-2087559, 092-3838728  

 
 
 
 
 
  

ปรบัปรุง 6 กันยายน 2564 
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