
งาน “NPA Mega Sale 2564” 
  วนัที 4 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 4 

 

คําเสนอซือทรัพย์สินของธนาคาร 

                                                       วนัที ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. 

เรือง  ขอเสนอซือทรัพย์สินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

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

     ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................................ ผู้ถือบตัร ............................................ 

เลขที .................................... ออกให้ ณ ................................ เมือวนัที ............................ หมดอายวุนัที .......................... 

ทีอยู่เลขที .................. หมู่ที ........ ซอย................................... ถนน.................................... ตําบล/แขวง.............................

อาํเภอ/เขต................................... จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย์................... โทรศพัท์ ............................ซงึ

ต่อไปนีจะเรียกว่า “ผู้ เสนอซือ” มีความประสงค์ทีจะขอซือทรัพย์สนิของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า“ธนาคาร” 

ประเภท....................................... รหสัทรัพย์สินเลขที...................................  เอกสารสทิธิเลขที........................................... 

ตงัอยู่  ณ  บ้านเลขที .................... หมู่ที .......ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .................................................. 

อาํเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ..................................................... ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ทรัพย์รอขาย” 

ในราคา ......................................... บาท ( ...................................................................................................................... ) 

     1. ผู้เสนอซือตกลงและรับทราบว่า คําเสนอนีเป็นเพียงการเสนอราคาและเงือนไขในการซือทรัพย์รอขายจากธนาคาร 
เท่านัน  โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัตสินิเชือให้แก่ผู้เสนอซือแต่อย่างใด 

     2. ผู้ เสนอซอืตกลงวางเงินประกนัการซอืทรัพย์รอขายให้แก่ธนาคาร โดยส่งมอบ  เงินสด  ดร๊าฟท์  แคชเชียร์เช็ค ขีด
คร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดหรือผู้ถือออก สงัจ่าย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ของธนาคาร .......................................... 
สาขา .......................................... เลขที ................................... ลงวนัที .......................... จํานวนเงิน  ............................... บาท  
( ........................................................................... ) ให้แก่ธนาคาร ณ วนัทีทําหนงัสือฉบบันี ทงัน ี หากผู้ เสนอซือผิดนดัผิด
ข้อตกลงข้อหนึงข้อใดในหนังสือฉบบันี หรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ทีธนาคารได้กําหนดไว้ตามข้อ 6. 
ผู้ เสนอซอืตกลงยนิยอมให้ธนาคารริบเงนิประกนัการซือทรัพย์ดงักล่าวได้ทนัที และให้ถือว่าการเสนอซือทรัพย์สนิตามหนงัสือ
ฉบบันีเป็นอนัสินสดุลง      

3. การชําระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธิ 
        3.1  คา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ ธนาคารและผู้ เสนอซอืเป็นผู้ ชําระฝ่ายละครึง 
        3.2  คา่ภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผู้ ชําระ 
        3.3  คา่ใช้จ่ายส่วนกลางนิตบิุคคลอาคารชดุ / หมู่บ้านจดัสรร นบัถึงวนัทําบนัทกึข้อตกลงการวางเงินประกนัการซือทรัพย์ (ถ้ามี) 
ธนาคารเป็นผู้ ชําระ 
        3.4  คา่ใช้จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกบัผู้บกุรุกและผู้อยู่อาศยั (ถ้ามี) ผู้เสนอซือเป็นผู้ รับภาระ 
         3.5  คา่ธรรมเนียมในการเปลียนชือผู้ รับโอนกรรมสทิธิ และค่าใช้จ่ายอนื ๆ  นอกจากข้างต้น (ถ้ามี)  ผู้เสนอซือเป็นผู้ รับภาระ 
     4. ผู้เสนอซือตกลงและรับทราบว่า ในการซือขายทรัพย์รอขายตามคําเสนอนี ธนาคารจะเปิดให้มีการเสนอซือทรัพย์รอขาย
ตามวนั และเวลาทีกําหนด ณ สถานทีจดังาน ทีทําการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา และฝ่ายบริหารทรัพย์สนิพร้อมขาย โดยผู้
เสนอซอืก่อนมีสิทธิกอ่น หากมผีู้ เสนอซือทรัพย์รอขายรายการเดียวกนัภายในเวลาเดียวกนัมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะจดัให้มีการ
แข่งขนัราคาเสนอซือทรัพย์รอขาย ตามทีธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป  โดยมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ดงันี 
       4.1  กรณีมีผู้ เสนอซือเพียงรายเดียว ผู้เสนอซือตกลงเข้าทําบนัทึกข้อตกลงการวางเงินประกนัการซือทรัพย์กบัธนาคาร
ต่อไปภายในเวลาทีธนาคารกําหนด   
       4.2  กรณีมีผู้ เสนอซือมากกวา่ 1 ราย  ผู้เสนอซอืจะต้องเข้าแข่งขนัราคาซือทรัพย์รอขาย ตามขนัตอนและหลกัเกณฑที์
ธนาคารกําหนด โดยถือวา่ผู้ เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ซือทรัพย์รอขายได้ และต้องเข้าทําบนัทึกข้อตกลงการวางเงนิประกนัการซือทรัพย์กบั
ธนาคารต่อไป หากผู้เสนอซือรายใดไม่เข้าแข่งขนัราคา ให้ถือว่า  ผู้ เสนอซือทรัพย์รายนนัตกลงสละสิทธิในการซือทรัพย์รอขายดังกล่าว                                    

       4.3  กรณีผู้ เสนอซือทรัพย์ซงึสละสิทธิในการซือทรัพย์รอขาย หรือไม่ชนะการแข่งขันราคาตามข้อ 4.2 และมิได้
กระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนัดหรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ทีธนาคารได้กําหนดไว้ตามข้อ 6. แล้ว 
ธนาคารจะคืนเงินประกนัการซอืทรัพย์รอขายตามข้อ . ให้แกผู่้ เสนอซือทงัจํานวนโดยไม่มีดอกเบีย  และผู้เสนอซอืตกลงสละสทิธิ
ในการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทงัสิน  

ลงชือ ............................................................................................. ผู้ เสนอซอื 
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     5. ผู้เสนอซือตามข้อ 4.1 จะต้องวางเงนิประกนัการซอืทรัพย์รอขายเพิมเตมิจากเงินประกนัตามข้อ . จนครบจํานวน 10 % 
ของราคาขายทรัพย ์พร้อมทําบนัทึกข้อตกลงการวางเงนิประกนัการซอืทรัพย์กบัธนาคาร ภายใน 10 วนันบัจากวนัทียืนคําเสนอซือทรัพย์
โดยจะชําระเงนิค่าซือทรัพย์รอขายให้แกธ่นาคารเป็นการเสร็จสนิครบถ้วนพร้อมรับโอนกรรมสทิธิ ภายใน 45 วนันบัจากวนัทียืน
คําเสนอซือทรัพย ์
      6. ผู้ เสนอซือได้ตรวจสอบรายละเอียดเกียวกบัทรัพย์รอขายตามสถานที แผนทีการไปทีปรากฏในประกาศ ตรวจสอบ
ระวางทีดิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์รอขายทีเสนอซือนีจนเป็นทีพอใจก่อนวางเงินประกนัการเสนอซือ และตกลงซือทรัพย์
ดงักล่าวตามสภาพทีเป็นอยู ่   และตกลงรับเป็นผู้ ดําเนินคดีกบัผู้บกุรุกและ/หรือผู้อยู่อาศยั (ถ้ามี)    เพือให้ออกจากทรัพย์รอขาย
ทีจะซอื โดยจะไม่ยกอ้างเป็นเหตุรอนสทิธิใด ๆ และตกลงปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เกียวกบัการขาย
ทรัพย์สนิของธนาคาร ตามทีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี และ/หรือตามทีธนาคารได้ประกาศให้ทราบโดยทวัไปทกุประการ  
      7. หากผู้ เสนอซือไม่เข้าทําบนัทึกข้อตกลงการวางเงนิประกนัการซือทรัพย์กบัธนาคารตามกําหนดในข้อ 5. และ/หรือไม่
ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ของธนาคารตามข้อ 6. และ/หรือผดินดัหรือผิดเงือนไขข้อหนึงข้อใดตามที
ระบไุว้ในหนงัสือฉบบันี  ผู้เสนอซือยนิยอมให้ธนาคารริบเงินประกนัการซือทรัพย์รอขายทงัหมดทีผู้เสนอซือได้วางไว้กบัธนาคาร
ตามหนงัสือฉบบันีได้ทนัที  โดยผู้ เสนอซือตกลงสละสทิธิในการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทงัสนิ  
     8. ผู้เสนอซือตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้เสนอซือ
ทีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคารหรือทีธนาคารได้รับหรือเข้าถงึได้จากแหล่งอนื หรือข้อมลูอนืใดตามทีกฎหมายประกาศกําหนด รวมทงั
ให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เสนอซือให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิตบิุคคลใดๆ ทีธนาคารเป็น
คู่สญัญาหรือมีความสมัพันธ์ด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพือการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือ
ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืนดําเนินการแทน ไม่ว่างานเกียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอนืใด ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน และเพือวตัถปุระสงค์อืนใดที
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยผู้ เสนอซือรับทราบว่า ผู้ เสนอซือสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร -111-  
หรือสาขาของธนาคาร ทงันี ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลียนแปลง เพมิขึนหรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทาง website ของธนาคาร  
       9. ผู้แนะนําในการซือทรัพย์สินของธนาคาร เป็นผู้ติดต่อกบัผู้เสนอซือทรัพย์ จัดการให้เกิดการเสนอซือทรัพย์รายการนีจริง 

 

  ไม่มีผู้แนะนํา 

  มี   พนกังานธนาคารผู้แนะนํา 

                    ชือ..............................................รหสัพนกังาน...................บตัรประชาชนเลขที....................................หน่วยงาน............................. .….....% 

     ชือ..............................................รหสัพนกังาน...................บตัรประชาชนเลขที.....................................หน่วยงาน............................ ……...% 

     ชือ..............................................รหสัพนกังาน...................บตัรประชาชนเลขที.....................................หน่วยงาน............................ …......% 

 มี   บคุคล / บริษัท ชือ ..................................................... บตัรประชาชน / ทะเบียนเลขที .......................................... 

         ทอียู่เลขที ............... หมู่ที ......... ซอย .......................... ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................ 

          อาํเภอ/เขต .............................. จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย์ ..........................โทรศพัท์ ............................         

ลงชือ..................................................ผู้ เสนอซือ 
                             (..................................................) 

 
ลงชือ................................................ ผู้แนะนํา 
        (................................................) 

ลงชือ................................................ ผู้แนะนํา         

 
 
 

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

ลงชือ................................................ ผู้แนะนํา 
        (................................................) 

 

 

ผู้เสนอซือทรัพย์โปรดกรอกข้อมูล  สําหรับหน่วยงานทขีายทรัพย์สิน 
ธนาคารขอทราบข้อมูล เพือประกอบการพิจารณาใช้สือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

นอกจากผู้เสนอซือรับทราบข้อมลูเกียวกบัทรัพย์รอขาย (NPA) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย  จาก 

พนกังานของธนาคารแล้ว ทา่นยงัรับทราบข้อมลูจากช่องทางใดอกีบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 npa.krungthai.com   KTB NPA Application    หนงัสือพิมพ์     นิตยสาร   

  หนงัสือแสดงรายการทรัพย์    โบรชวัร์    การออกบธูในงาน Event    ปา้ยโฆษณา 

  ปา้ยประกาศขาย ณ ทีตงัทรัพย์     อนื ๆ   .................................................................. 

 

 

 

 

หน่วยงานขาย ........................................ 

วนัทีรับ           ........................................ 

เวลาทีรับ         ....................................... 

ลงชอืผู้ รับ       ......................................... 

ลงชอืผู้ตรวจ   ......................................... 

 

 



 

 

 
เงอืนไข หลักเกณฑ์ และวธิีการเสนอซือทรัพย์สินรอการขาย 

รายละเอียดการขาย 
1. รายการทรัพย์สิน 
    ทจีดัจาํหน่าย 

ประกอบด้วย ทีดินเปลา่ ทีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง คอนโดมเินียม / อาคารชดุ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดียว 
อาคารพาณิชย์ อาคารสํานกังาน โรงงาน โกดัง โรงแรม ฯลฯ 

2. เงอืนไข 2.1 การขายนเีป็นการขายตามสภาพของทรัพย์สินพร้อมขาย ไมว่่าจะเห็นประจกัษ์หรือไม ่ โดยธนาคาร
ถือว่าผู้ เสนอซือได้เห็นทรัพย์สินพร้อมขายนีแล้ว โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมรั่บรองและรับผิดชอบ
ต่อสภาพของทรัพย์สินพร้อมขายทีปรากฏข้อมลูตามเอกสารสิทธิในทีดิน หรือ ข้อมลูทางเอกสาร
ทีได้แสดงไว้ และในกรณีทีทรัพย์สนิพร้อมขายมีบคุคลอืนครอบครองโดยอาศยัสิทธิอืนใดเหนือ
ทรัพย์สินพร้อมขายนนั  ให้เป็นภาระของผู้ เสนอซือทีต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพือให้บงัคบั
ตามสิทธิเองทงัสิน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมต้่องร่วมรับผิดชอบ และไมรั่บผิดชอบต่อการ
รอนสทิธิใด ทงัไมต้่องสง่เงินคืนตามราคาให้แก่ผู้เสนอซอืด้วย 

2.2 เรืองเขตทีดิน  สภาพทีดิน  เป็นไปตามโฉนดทีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน สว่นเขตเนือที
ทีดินเป็นอย่างไร เนือทีทีดินเท่าใด ตรงตามโฉนดทีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดินหรือไม ่หากมี
ผู้โต้แย้งสิทธิ ผู้ เสนอซือพึงใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิตามลําพงั ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จะไมรั่บรองและไมรั่บผิดชอบทงัสิน 

2.3 ผู้ เสนอซือจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากผู้ เสนอซือต้องรับโอนกรรมสิทธิ
อสงัหาริมทรัพย์แล้ว ผู้เสนอซอืมคีณุสมบติัตามทีกฎหมายกําหนดในฐานะเป็นผู้ มีสิทธิเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ/ผู้ทรงสิทธิหรือไม ่

2.4 ผู้เสนอซือจะต้องปฏิบตัิตาม เงือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการทีประกาศฉบบันี และจะต้องปฏิบติั
ตามบนัทกึข้อตกลงการวางเงินประกนัการซือทรัพย์ทกีระทําไว้ต่อผู้ขายด้วย   หากข้อความใน
ประกาศขดัแย้งกับบนัทึกข้อตกลงการวางเงินประกนัการซอืทรัพย์ ให้ใช้บนัทึกข้อตกลงการวางเงิน
ประกันการซือทรัพย์เป็นหลกัในการปฏิบติั 

2.5 การขายทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร จะไมม่ผีลผกูพนัให้ธนาคารต้องอนุมติัสินเชือให้แก่ผู้ เสนอซือ
แต่อย่างใด 

2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิทจีะเปลียนแปลงหรือยกเลิกการขายทรัพย์สินพร้อมขาย 
ขันตอนการเสนอซือทรัพย์สิน 

3. สถานทตีิดต่อในการ

เสนอซือทรัพย์สิน 
วนัที 4 ตลุาคม – 5 ธันวาคม 2564 สามารถยืนเสนอซือทรพัย์ได้ ณ ทีทําการสาขาทวัประเทศ  
และฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย  
*วนัแรกจาํหน่าย วันท ี4 ตุลาคม 4 เริมบนัทึกการขายในระบบ NPA Online เวลา .  น. 

4.หลักประกนัการยืน 
   คาํเสนอซือทรัพย์สิน 

4.1  ทรัพย์ทีมีราคาขายตํากว่า 1 ล้านบาท ผู้เสนอซือทรัพย์ต้องวางเงินเป็นประกนัการซือทรัพย์   

       ไมน้่อยกว่า 10,000.- บาท (หนงึหมืนบาทถ้วน) ตอ่ทรัพย์ 1 รายการ 
4.2 ทรัพย์ทีมีราคาขายตงัแต ่1 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ผู้ เสนอซือต้องวางเงินเป็นประกนั  
       การซอืทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 50,000.- บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน) ต่อทรัพย์ 1 รายการ 

4.3  ทรัพย์ทีมีราคาขายมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้เสนอซือต้องวางเงินเป็นประกนัการซือทรัพย์ 

        ไมน้่อยกวา่ 1% ของราคาเสนอขาย ต่อทรัพย์ 1 รายการ 
4.4  การชําระเงินประกนัการซอืทรัพย์  
       4.4.1  ชําระเป็นเงินสด 

    4.4.2   ดร๊าฟท์ / แคชเชยีร์เช็ค สงัจา่ย “ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ”  ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only)  
                และขดีคําวา่“หรือผู้ถือ” ออก (หากส่งเรียกเก็บ มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ผู้เสนอซือเป็นผู้ ชําระ) 
               โดยวางเป็นประกนัต่อธนาคาร พร้อมกบัคําเสนอซือทรัพย์สินของธนาคาร 

5.  กําหนดวิธีการขาย 5.1  กําหนดวิธีการขายแบบขายตรง ผู้ เสนอซอืกอ่นมีสิทธิก่อน 
5.2  หากมีผู้เสนอซอืทรัพย์รายการเดียวกันในวนัแรกจําหน่าย ก่อนเวลา 8.30 น. มากกวา่ 1 ราย  
       ให้ใช้วิธีการแขง่ขนัราคา 
5.3  หากมีผู้ เสนอซือทรัพย์รายการเดียวกนัในเวลาเดียวกนัมากกวา่ 1 ราย ให้ใช้วิธีการแขง่ขนัราคา 
5.4   การพิจารณาตดัสินของธนาคารให้ถือเป็นทีสดุ 

6. หลกัฐานประกอบ 

    การเสนอซือทรัพย์สิน 
6.1 คําเสนอซอืทรัพย์สินของธนาคาร / ใบเสนอราคา 
6.2 หลกัประกนัการเสนอซือทรัพย์สิน  ตามข้อ  4. 
6.3 เอกสารหลกัฐาน  (ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) 
       6.3.1  กรณีบคุคลธรรมดา  :  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบ้าน 
       6.3.2  กรณีนิติบคุคล  :    สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์    (ไมเ่กิน    
                 30 วนั) และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ มีอํานาจ   

6.3.3  การมอบอํานาจให้กระทําการแทนบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล   :   
          หลกัฐานตามข้อ  6.3.1  หรือ  6.3.2  พร้อมหนงัสือมอบอาํนาจ  และสาํเนาบตัรประจําตัว   
          ประชาชนและสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้ รับมอบอํานาจ 

งาน “NPA Mega Sale 2564” 
  วนัที 4 ตลุาคม – 5 ธันวาคม 2564 



 ขันตอนหลงัการเสนอซือทรัพย์สิน 
7. การชาํระเงนิ 
   ค่าซือทรัพย์สิน  

7.1 เงินประกนัการซอืทรัพย์ ตามข้อ 4.  ถือเป็นส่วนหนึงของเงินประกนัการซือทรัพย์สินพร้อมขาย
เพมิเติมจนครบ 10% ของราคาขายทรัพย์ 

7.2 ผู้เสนอซือทรัพย์ได้ จะต้องชําระเงินประกันการซือทรัพย์เพิมจนครบจํานวน 10% ของราคาขาย
ทรัพย์ พร้อมทําบนัทกึข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์ ภายใน 10 วนันบัจากวนัทยืีน
คําเสนอซอืทรัพย์ และต้องชําระเงินคา่ซือทรัพย์ส่วนทีเหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ 
ภายใน 45 วนันบัจากวันทยืีนคําเสนอซือทรัพย์ 

7.3 หากผู้ เสนอซือทรัพย์ได้ หรือผู้ชนะการแขง่ขนัราคา ไมเ่ข้าทําบนัทกึข้อตกลงการวางเงินประกนั
การซือทรัพย์กบัธนาคาร และ/หรือไมรั่บโอนกรรมสิทธิ ผู้ เสนอซอืทรัพย์ได้ หรือผู้ชนะการแข่งขนัราคา 
ยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกนัทีผู้เสนอซือได้วางไว้กบัธนาคารทงัหมดได้ทนัที โดยผู้ เสนอซอื 
หรือผู้ชนะการแขง่ขันตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทงัสิน 

7.4 ผู้เสนอซือจะต้องมหีนงัสือแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารนําเงินประกนัการซือทรัพย์ตามข้อ 7.1 
และ 7.2 เป็นส่วนหนึงของการชําระราคาซือทรัพย์สิน โดยแจ้งธนาคารล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั 
กอ่นวนัโอนกรรมสิทธิ 

7.5    การชําระเงนิประกนัการซือทรัพย์ และค่าซือทรัพย์สว่นทีเหลือ         
         7.5.1  ชําระเป็นเงินสด 

      7.5.2  ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค สงัจ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ”  ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee  Only)  
                 และขีดคําวา่“หรือผู้ถือ” ออก (หากส่งเรียกเก็บ มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ผู้เสนอซือเป็นผู้ ชําระ) 

8. ค่าใช้จ่าย 
   ในการโอนกรรมสิทธิ 

8.1   ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารและผู้เสนอซือ เป็นผู้ชําระฝ่ายละครึง  
8.2   ค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็นผู้ ชําระ 
8.3   ค่าใช้จ่ายส่วนกลางอาคารชดุ / หมู่บ้านจดัสรร นบัถึงวนัทําบนัทึกข้อตกลงการวางเงินประกนั      
         การซอืทรัพย์ (ถ้าม)ี ธนาคารเป็นผู้ ชําระ 
8.4   คา่ใช้จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผู้บกุรุก และผู้อยู่อาศยั (ถ้ามี) ผู้เสนอซือเป็นผู้ รับภาระ 
8.5   ค่าภาษีมลูค่าเพิม (ถ้ามี)  ผู้ เสนอซอืเป็นผู้ รับภาระ 
8.6   ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือผู้ รับโอนกรรมสิทธิ และคา่ใช้จ่ายอืน ๆ นอกจากข้างต้น (ถ้าม)ี   
         ผู้ เสนอซือเป็นผู้ชําระ 

9. การผิดเงือนไข ผู้เสนอซือทรัพย์จะต้องทําการศึกษาเงือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการซือทรัพย์ให้เข้าใจ และปฏิบติัตาม
อย่างเคร่งครัด หากปฏิบตัิผิดเงือนไขข้อหนงึข้อใด ถือว่าผู้เสนอซอืทรัพย์ได้สละสิทธิการเสนอซือทรัพย์  
และยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกนัและเงินอืนใดทีผู้เสนอซอืทรัพย์ได้ชําระไว้แล้วทงัจํานวน 

10.ข้อมูลเพมิเตมิ  https//:npa.krungthai.com 
 KTB NPA Application 
 NPA Call Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-208-8333 
 ทีทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทวัประเทศ 
  ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 (สขุมุวิท) ชัน 16 
     เลขที 10 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  ผู้ประสานงาน 

ข้อมูล NPA ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 

กรุงเทพฯ ฝังเหนือ&ฝังตะวนัออก ฝังตะวนัตก คณุนนัทวนั ฉนัทนานกุลู 02-208-8758 
086-509-6559 

กรุงเทพฯ กลาง & จ.เพชรบรีุ, ประจวบคีรีขนัธ์, 
สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม คณุภกิูจ อยูแ่ก้ว 02-208-7358 

091-773-8318 
จ.ปทมุธานี (อ.เมืองฯ, อ.ลําลกูกา และอ.สามโคก) 
ภาคใต้ (จ.ชมุพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, สรุาษฎร์ธานี, 
ระนอง, ประจวบคีรีขนัธ์/อ.บางสะพาน&บางสะพานน้อย) 

คณุศภุณชั 
คณุณฏัฐ์รดา 

เดชอิทธิรัตน์ 
ภริูฉัตรนิรันดร์ 

02-208-8180, 8335 
087-077-0532 
086-664-2653 

จ.นนทบรีุ & ภาคกลาง (จ.ลพบุรี, สระบรีุ, 
พระนครศรีอยธุยา, สิงห์บุรี และอ่างทอง) คณุพิชญ์สินี แสงรุ่ง 

02-208-7528 
095-372-1902 
089-005-6322 

ภาคกลาง (จ.ราชบรีุ, สพุรรณบรีุ, กาญจนบุรี และ
นครปฐม) คณุณิชชา สดุจนัทร์ 

02-208-8330 
089-442-2462 
081-615-0546 

ภาคตะวนัออก คณุปาจารีย์ สขุประสงค์ 
02-208-8306 
098-959-4961 
087-986-7671 

จ.ปทมุธานี (อ.คลองหลวง, อ.ธญับรีุ, อ.ลาดหลมุแก้ว 
และอ.หนองเสือ) 
จ.สมทุรปราการ & ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่, เชียงราย, 
แม่ฮอ่งสอน, ลําปาง, ลําพนู) 

คณุเกรียงไกร ศขุประยรู 02-208-8631 
091-773-8343 

ภาคเหนือ (จ.พิษณโุลก, สโุขทยั, อตุรดิตถ์, 
กําแพงเพชร, ตาก, พจิิตร, เพชรบรูณ์, นครสวรรค์, 
ชยันาท, อทุยัธานี, แพร่ และน่าน) 

คณุนโยบาย ทองเยน็ 
02-208-7562 
085-846-8440 
089-689-7766 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น, ชยัภมูิ, 
นครราชสีมา และบุรีรัมย์) คณุเชาวดิตถ์ วทิยะดลิก 

02-208-8784 
084-075-8237 
089-111-4699 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จ.อบุลราชธานี, ศรีษะเกษ, 
มกุดาหาร, ยโสธร, อํานาจเจริญ, อดุรธานี, สกลนคร, 
นครพนม, หนองคาย, บึงกาฬ และหนองบัวลําภ)ู 

คณุวนัชยั ศรีบตุตะ 02-208-8327 
084-075-8583 

ภาคใต้ (จ.กระบี, พงังา และภเูกต็) คณุธนัย์สิตา เอกสินสมบรูณ์ 
02-208-8339 
084-075-6541 
089-955-2962 

ภาคใต้ (จ.พทัลงุ, สงขลา, สตลู, นราธิวาส, ปัตตานี 
และยะลา) 

คณุรัชนก 
 
คณุแสงสณุี  

นนัทจินดา 
 
พงศธรธํารง 
 

02-208-8150 
081-826-5025 
02-208-8696 
081-732-7629  
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วันท่ี    ................................................................. 

เรียน  ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารฝาย   

         ฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย 

เร่ือง  หนงัสือยืนยันการซื้อทรัพยสินรอการขายของธนาคาร 

 ตามท่ีขาพเจา  .............................................................................(ผูเสนอซื้อ)  ไดยื่นคําเสนอซื้อทรัพยของธนาคาร 

เมื่อวันท่ี......................................  รหัสทรัพย...................................................   ประเภท....................................................

โฉนดเลขท่ี...................................................ตําบล.......................................อําเภอ...................................จังหวัด...................................

เน้ือท่ี ..................ไร ขาพเจาไดตรวจสอบสภาพทรัพยดังกลาวจนเปนท่ีพอใจแลว และไดรับทราบคําชี้แจงจากพนักงานราย

.......................................................แลว  ขาพเจาตกลงยินยอมรับทราบเงื่อนไขการขายทรัพยของธนาคารทุกประการ  ดังน้ี 

        1. การขายน้ีเปนการขายตามสภาพของทรัพย ขายเหมายกแปลง โดยผูเสนอซื้อมีหนาท่ีตองตรวจสอบรายละเอียด

เกี่ยวกับทรัพยพรอมขายตามสถานที่ แผนที่การไป ตรวจสอบระวางที่ดินและตรวจสอบสภาพทรัพยพรอมขายที่เสนอซื้อ 

โดยไดรับสําเนาเอกสารสิทธิ์ในการตรวจสอบเบ้ืองตนแลว 

2. เน้ือท่ีดินท่ีปรากฏตามสารบัญเอกสารสิทธ์ิ ผูเสนอซื้อรับทราบวา หากแนวเขต จํานวนเน้ือท่ี เพ่ิมหรือลด หรือถูกทับซอนกับ

เอกสารสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน หรือ ไมตรงตามเอกสารสิทธิ์ หรือ แผนท่ีตั้งทรัพย/รูปภาพทรัพยมีความคลาดเคล่ือน หรือสวนตอเติม 

หากมีผูโตแยงสิทธิ ผูเสนอซื้อพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามลําพัง โดยธนาคารจะไมรับรองและไมรับผิดชอบท้ังส้ิน 

3. ผูเสนอซื้อรับทราบแลววา ในกรณีที่ทรัพยดังกลาวขางตนมีผูใชประโยชนในทรัพยและ/หรือมีบุคคลอื่นครอบครอง

โดยอาศัยสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพยน้ัน ผูเสนอซื้อตกลงใหเปนภาระท้ังหมดของผูเสนอซื้อเปนผูดําเนินคดีกับผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัย

เพ่ือใหออกจากทรัพยท่ีจะซื้อ โดยธนาคารไมตองรวมรับผิดชอบและไมรับผิดชอบตอการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไมตองสงเงินคืน

ตามราคาใหแกผูเสนอซื้อดวย  

4. ผูเสนอซื้อตกลงยินยอมจะไปดําเนินการทางกฎหมาย เพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิในทางเขา-ออก และสาธารณูปโภคในท่ีดิน

แปลงดังกลาวดวยคาใชจายของผูเสนอซื้อเอง โดยจะไมเรียกรองใหธนาคารตองรับผิดใดๆ ในการซื้อขายท่ีดินแปลงดังกลาวอีก

ตอไป  

    ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรือความประสงคท่ีจะซื้อทรัพยดังกลาวขางตน และเพ่ือยืนยันวาผูเสนอซื้อจะไม

นําเร่ืองดังกลาวขางตนมาเปนขอรองเรียน/ขอเรียกรองใดๆตอธนาคารท่ีจะไมชําระเงินคาซื้อทรัพยและรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกําหนด 

และ/หรือขอยกเลิกการซื้อทรัพย และ/หรือขอใหธนาคารคืนเงินประกันการซื้อทรัพย และ/หรือฟองรองดําเนินคดีกับธนาคารแตอยางใด   

ดังน้ัน ผูเสนอซื้อจึงไดลงนามในหนังสือฉบับน้ีมอบใหกับธนาคารเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผูเสนอซ้ือ 

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