
ทรัพยโครงการราคาพิเศษ
โครงการเดอะลากูน 1 – 2 และ 3 

ตําบลทายเกาะ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ที่ดินจัดสรรโครงการหรู สาธารณูปโภคครบ 
มีนิติบุคคล ใกลแมน้ําเจาพระยา 

เดินทางเขากรุงเทพฯ งาย 
สะดวก และรวดเร็ว
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ภาพ Google Map
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ผังโครงการ
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วิวทะเลสาบ



รูปทรัพยโซนติดถนนเมนหนาโครงการ 
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รูปโซนติดคลอง ติดถนนสองดาน และเห็นบึงน้ํา,ทะเลสาบ
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รูปทรัพยโซนติดถนนซอยท่ัวไปและทายโครงการ
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รูปโซนติดคลอง ติดถนนสองดาน และเห็นบึงน้ํา,ทะเลสาบ
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งาน “ทรัพยโครงการราคาพิเศษ” ขยายระยะเวลา 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 

คําเสนอซ้ือทรัพยสินของธนาคาร 

วันท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
เร่ือง  ขอเสนอซื้อทรพัยสินของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
เรียน  ............................................................................. 

ดวยขาพเจา ................................................................................................. ผูถือบัตร ........................................... 
เลขที่ ............................................. ออกให ณ .............................. เมื่อวันที่ ......................... หมดอายุวันที่ ....................... 
ทีอ่ยูเลขที่ ..................... หมูที่ ........ ซอย ...................................... ถนน ............................... ตําบล/แขวง .........................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย .................. โทรศัพท  .............................
ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผูเสนอซื้อ” มีความประสงคที่จะขอซ้ือทรัพยสินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา“ธนาคาร” 
ประเภท .................................... รหัสทรัพยสินเลขที่ .....................................  เอกสารสิทธ์ิเลขที ่......................................... 
ต้ังอยู  ณ  บานเลขที่ .................... หมูที่ ...... ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. 
อําเภอ/เขต ................................................. จงัหวัด ..................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ทรัพยรอขาย” 
ในราคา ............................................. บาท ( .................................................................................................................. ) 
โดยผูเสนอซ้ือตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1. ผู้เสนอซือตกลงและรับทราบว่าคําเสนอนีเป็นเพียงการเสนอราคาและเงือนไขในการซือทรัพย์รอขายจาก
ธนาคารเท่านัน  โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัตสินิเชือให้แก่ผู้เสนอซือแต่อย่างใด 

2. ผูเสนอซื้อตกลงวางเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายใหแกธนาคารโดยสงมอบ  เงินสด  ดราฟท  แคชเชียรเช็ค
ขีดครอมเฉพาะ  (Account Payee Only) และขีดหรือผูถืออก ส่ังจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ของธนาคาร .................................. สาขา 
........................................... เลขที่ ............................ ลงวันที่ ........................... จํานวนเงิน .............................. บาท 
(.....................................................................) ใหแกธนาคาร ณ วันที่ทําหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผูเสนอซ้ือผิดนัดผิดขอตกลง
ขอหนึ่งขอใดในหนังสือฉบับนี ้หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่ธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 6. ผูเสนอซ้ือตกลง
ยินยอมใหธนาคารรบิเงินประกนัการซ้ือทรัพยดังกลาวไดทันที และใหถือวาการเสนอซ้ือทรัพยสินตามหนังสือฉบับน้ีเปนอันส้ินสุดลง 

3. การชําระคาใชจายในการโอนกรรมสิทธ์ิ
3.1  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ ธนาคารและผูเสนอซื้อเปนผูชาํระฝายละครึ่ง
3.2  คาภาษีเงินได และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ
3.3  คาใชจายสวนกลางนิติบุคคลอาคารชุด / หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซ้ือทรัพย (ถามี) 

ธนาคารเปนผูชําระ 
3.4  คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุก และผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 
3.5  คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น  ๆนอกจากขางตน (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรบัภาระ 

4. ผูเสนอซ้ือตกลงและรับทราบวา ในการซื้อขายทรัพยรอขายตามคําเสนอน้ี ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการผูมีอํานาจตามลําดับช้ัน ทั้งน้ี ธนาคารอาจจะจัดใหมีการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยรอขาย ตามท่ีธนาคารจะแจง
ใหทราบตอไป  และผูเสนอซื้อตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

     4.1  กรณีที่ธนาคารไดมีหนังสือแจงผลการอนุมัติการขายทรัพยรอขาย ใหแกผูเสนอซ้ือตามหนังสือฉบับนี้ ผูเสนอซื้อจะ 
ตองวางเงินประกันการซ้ือทรัพยรอขายเพิ่มเติมจากเงินประกันตามขอ 2. ตามจํานวนเงินที่ธนาคารจะแจงใหทราบ และ/หรือเขาทํา
บันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซ้ือทรัพยกับธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ และจะชําระเงนิคาซื้อ
ทรัพยรอขายใหแกธนาคารเปนการเสร็จส้ินครบถวนพรอมรับโอนกรรมสิทธ์ิ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผลการอนุมัติ

     4.2  กรณีที่ธนาคารไดจัดใหมีการแขงขันราคาขายทรัพยรอขาย และเชิญชวนใหผูเสนอซื้อเขารวมการแขงขันราคาแลว 
ผูเสนอซื้อจะตองแจงการตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามายังธนาคารเปนหนังสือภายในเวลาที่ธนาคารกําหนด  และผูเสนอซื้อ
ตกลงจะปฏบิัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับของธนาคารในการแขงขันราคาซื้อทรัพยรอขายทุกประการ ทั้งนี้  หากผูเสนอซื้อ
ไมตอบรับหรือปฏิเสธการเขาแขงขันราคามาภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือไดตอบรับการแขงขันราคา แตไมเขารวมการ
แขงขันราคาในวันและเวลาที่ธนาคารกําหนด ใหถือวาผูเสนอซื้อสละสิทธิในการซื้อทรัพยรอขายตามบันทึกนี้ และยินยอมให
ธนาคารริบเงนิประกันการซื้อทรัพยตามขอ 2. ไดทันที และใหถือวาการเสนอซื้อทรัพยสินตามหนังสือฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง 

ลงชื่อ ................................................ผูเสนอซ้ือ 
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5. หากการเสนอซื้อตามคําเสนอน้ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และ/หรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใด

จนเปนเหตุใหธนาคารไมอนุมัติการขายทรัพยรอขายตามหนังสือฉบับนี้ใหแกผูเสนอซื้อ หรือผูเสนอซ้ือไดตอบปฏิเสธการเขาแขงขันราคา
ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 4.2 และผูเสนอซื้อมิไดกระทําการใด ๆ อันเปนการผิดนัดผิดขอตกลงตามหนังสือฉบับนี้หรือไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่ธนาคารไดกําหนดไวตามขอ 6. แลว ธนาคารจะคืนเงินประกันการซื้อทรัพยรอขายตามขอ 2. 
ใหแกผูเสนอซื้อทั้งจํานวนโดยไมมีดอกเบ้ีย  และผูเสนอซ้ือตกลงสละสิทธิในการจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งส้ิน   

6. ผูเสนอซ้ือไดตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยรอขายตามสถานที่ แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ ตรวจสอบ
ระวางที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรัพยรอขายที่เสนอซื้อนี้จนเปนท่ีพอใจกอนวางเงินประกันการเสนอซื้อ และตกลงซื้อทรัพย
ดังกลาวตามสภาพที่เปนอยู    และตกลงรับเปนผูดําเนินคดีกับผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัย (ถามี)   เพื่อใหออกจากทรัพยรอขาย
ที่จะซื้อ โดยจะไมยกอางเปนเหตุรอนสิทธิ์ใด ๆ และตกลงปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการขาย
ทรัพยสินของธนาคาร ตามที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารไดประกาศใหทราบโดยท่ัวไปทุกประการ  

7. ผูเสนอซ้ือตกลงยินยอมใหธนาคารเก็บรวบรวม ใช ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทางการเงนิ และ/หรือขอมูลใด ๆ ของผูเสนอซื้อ
ที่ไดใหไวหรือมีอยูกับธนาคารหรือที่ธนาคารไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอ่ืน หรือขอมูลอื่นใดตามท่ีกฎหมายประกาศกําหนด 
รวมทั้งใหธนาคารสงและ/หรือเปดเผยขอมูลของผูเสนอซ้ือใหแกหนวยงาน/องคกร/หนวยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ  
ที่ธนาคารเปนคูสัญญาหรือมีความสัมพันธดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะหขอมูล 
การใหและ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจางหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 
ไมวางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนใดที่ไมตองหามตามกฎหมาย โดยผูเสนอซื้อรับทราบวา ผูเสนอซ้ือสามารถติดตอธนาคารผานชองทาง Call Center 
โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ชองทางติดตอธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลงไดในอนาคต 
โดยธนาคารจะไดแจงใหทราบทาง website ของธนาคาร 

8. ผูแนะนําในการซื้อทรัพยสินของธนาคาร เปนผูติดตอกับผูเสนอซ้ือทรัพย จดัการใหเกิดการเสนอซื้อทรัพยรายการนี้จริง 

  ไมมีผูแนะนํา 
  มี   พนักงานธนาคารผูแนะนํา 

  ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่....................................หนวยงาน............................. .….....% 
  ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่.....................................หนวยงาน............................ ……...% 
  ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่.....................................หนวยงาน............................ …......% 
 มี   บุคคล / บริษัท ชื่อ ..................................................... บัตรประชาชน / ทะเบียนเลขที่ .......................................... 
ที่อยูเลขที่ ............... หมูท่ี ......... ซอย .......................... ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................ 

 อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท ............................ 

 ลงช่ือ..................................................ผูเสนอซื้อ 
 (..................................................) 

ลงชือ่................................................ ผูแนะนํา 
 (................................................) 

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

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

ผูเสนอซื้อทรัพยโปรดกรอกขอมูล สําหรับหนวยงานท่ีขายทรัพยสิน
ธนาคารขอทราบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 

นอกจากผูเสนอซื้อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยรอขาย (NPA) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย  จาก 
พนักงานของธนาคารแลว ทานยังรับทราบขอมูลจากชองทางใดอีกบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  krungthai.com/npa    KTB NPA Application    หนังสือพิมพ     นิตยสาร   
  หนังสือแสดงรายการทรัพย    โบรชัวร    การออกบูธในงาน Event    ปายโฆษณา 
  ปายประกาศขาย ณ ที่ตั้งทรัพย     อื่น ๆ   .................................................................. 

หนวยงานขาย ........................................ 
วันที่รับ           ........................................ 
เวลาที่รับ         ....................................... 
ลงช่ือผูรับ       ......................................... 
ลงช่ือผูตรวจ   ......................................... 



เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการเสนอซื้อทรัพยสินรอการขาย
รายละเอียดการขาย 
1. รายการทรัพยสิน

ที่จัดจําหนาย
ประกอบดวย ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง คอนโดมิเนียม/อาคารชุด ทาวนเฮาส บานเด่ียว 
อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน โรงงาน โกดัง โรงแรม ฯลฯ

2. เงื่อนไข 2.1 การขายนี้เปนการขายตามสภาพของทรัพยสินพรอมขาย ไมวาจะเห็นประจักษหรือไม โดยธนาคาร
ถือวาผูเสนอซื้อไดเห็นทรัพยสินพรอมขายนี้แลว โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมรับรองและรับผิดชอบ
ตอสภาพของทรัพยสินพรอมขายที่ปรากฏขอมูลตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือ ขอมูลทางเอกสาร
ที่ไดแสดงไว และในกรณีที่ทรัพยสินพรอมขายมีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอ่ืนใดเหนือ
ทรัพยสินพรอมขายน้ัน  ใหเปนภาระของผูเสนอซื้อท่ีตองดําเนินการฟองคดีตอศาล เพื่อใหบังคับ
ตามสิทธิเองทั้งสิ้น โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมตองรวมรับผิดชอบ และไมรับผิดชอบตอการ
รอนสิทธิใด ทั้งไมตองสงเงินคืนตามราคาใหแกผูเสนอซ้ือดวย 

2.2 เร่ืองเขตที่ดิน  สภาพที่ดิน  เปนไปตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน สวนเขตเนื้อที่
ท่ีดินเปนอยางไร เน้ือท่ีท่ีดินเทาใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือไม หากมีผู
โตแยงสิทธิ ผูเสนอซื้อพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามลําพัง ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จะไมรับรองและไมรับผิดชอบทั้งส้ิน 

2.3 ผูเสนอซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบวา หากผูเสนอซื้อตองรับโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพยแลว ผูเสนอซื้อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะเปนผูมีสิทธิเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์/ผูทรงสิทธิหรือไม 

2.4 ผูเสนอซื้อจะตองปฏิบัติตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่ประกาศฉบับนี้ และจะตองปฏิบัติ
ตามบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซ้ือทรัพยที่กระทําไวตอผูขายดวย   หากขอความใน
ประกาศขัดแยงกับบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ใหใชบันทึกขอตกลงการวางเงิน
ประกันการซ้ือทรัพยเปนหลักในการปฏิบัติ 

2.5 การขายทรัพยสินพรอมขายของธนาคาร จะไมมีผลผูกพันใหธนาคารตองอนุมัติสินเชื่อใหแกผูเสนอซื้อ
แตอยางใด 

2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการขายทรพัยสินพรอมขาย 

ข้ันตอนการเสนอซ้ือทรัพยสิน 
3. สถานที่ติดตอในการ

เสนอซื้อทรัพยสนิ
สามารถย่ืนเสนอซื้อทรัพยได ณ ท่ีทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรงุไทย ท่ัวประเทศ 
และฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 16 ตามเวลาทําการของธนาคาร 

4. หลักประกนัการย่ืน
คําเสนอซ้ือทรพัยสนิ

4.1 ทรัพยที่มีราคาขายตํ่ากวา 1 ลานบาท ผูเสนอซื้อทรัพยตองวางเงินเปนประกันการซ้ือทรัพย 
      ไมนอยกวา 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอทรัพย 1 รายการ 
4.2 ทรัพยที่มีราคาขายต้ังแต 1 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ผูเสนอซื้อตองวางเงินเปนประกนั 
      การซื้อทรัพย ไมนอยกวา 50,000.- บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ตอทรัพย 1 รายการ 
4.3 ทรัพยที่มีราคาขายมากกวา 10 ลานบาท ผูเสนอซื้อตองวางเงินเปนประกันการซ้ือทรัพย 
      ไมนอยกวา 1 % ของราคาเสนอขาย ตอทรัพย 1 รายการ 
4.4 เงินประกันการซื้อทรัพยตองชําระเปนเงินสด / ดราฟท / แคชเชยีรเช็ค ส่ังจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” 

 ขีดครอมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก (หากสงเรียกเก็บมีคาใชจาย / 
คาธรรมเนียม ใหผูเสนอซ้ือเปนผูชําระ) โดยวางเปนประกันตอธนาคารพรอมกับคําเสนอซ้ือทรัพยสิน
ของธนาคาร    

5. กําหนดวิธีการขาย 5.1 กําหนดวิธีการขายแบบขายตรง ธนาคารจะตองนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการผูมีอาํนาจตามลําดับชั้น 
5.2 หากมีผูเสนอซื้อทรัพยรายการเดียวกัน มากกวา 1 ราย ธนาคารอาจจะจัดใหมกีารแขงขันราคา  
      เสนอซ้ือทรัพยพรอมขาย ตามท่ีธนาคารจะแจงใหทราบตอไป 
5.3 การพจิารณาตัดสินของธนาคารใหถือเปนท่ีสุด 

6. หลักฐานประกอบ
การเสนอซ้ือทรัพยสนิ

6.1 คําเสนอซื้อทรัพยสินของธนาคาร / ใบเสนอราคา 
6.2 หลักประกันการเสนอซ้ือทรัพยสิน ตามขอ  4. 
6.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 6.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 6.3.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (ไมเกิน 

30 วัน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ   
6.3.3 การมอบอาํนาจใหกระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล : หลักฐานตามขอ 6.3.1 หรือ 

6.3.2 พรอมหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับมอบอาํนาจ 

งาน “ทรัพยโครงการราคาพิเศษ” ขยายระยะเวลา 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 



ข้ันตอนหลังการเสนอซ้ือทรัพยสิน 
7. การชําระเงิน

คาซ้ือทรัพยสิน
7.1 เงินประกันการซื้อทรัพย ตามขอ 4. ถือเปนสวนหน่ึงของเงินประกันการซ้ือทรัพยสินพรอมขาย

เพิ่มเติมจนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย 
7.2 ผูเสนอซือ้ทรพัยได จะตองชําระเงินประกันการซื้อทรัพยเพิ่มจนครบจาํนวน 10 % ของราคาขายทรัพย 

พรอมทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ภายใน 10 วันนับจากวันที่ธนาคารแจงผล
การอนุมัติ และตองชําระเงินคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือใหครบถวน พรอมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 45 วัน
นับจากวันท่ีธนาคารแจงผลการอนุมตัิ 

7.3 หากผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา ไมเขาทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการ
ซื้อทรัพยกับธนาคาร และ/หรือไมรับโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซื้อทรัพยได หรือผูชนะการแขงขันราคา 
ยินยอมใหธนาคารริบเงินประกันที่ผูเสนอซื้อไดวางไวกับธนาคารทั้งหมดไดทันที โดยผูเสนอซื้อ 
หรือผูชนะการแขงขันตกลงสละสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารท้ังส้ิน 

7.4 ผูเสนอซ้ือจะตองมหีนังสือแจงความประสงคใหธนาคารนําเงินประกันการซ้ือทรัพยตามขอ 7.1 และ 7.2 
เปนสวนหนึ่งของการชาํระราคาซ้ือทรพัยสิน โดยแจงธนาคารลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ 

7.5 ในการชําระเงินประกันการซื้อทรัพย และคาซ้ือทรัพยสวนท่ีเหลือ โปรดชําระเปนแคชเชียรเช็ค 
ส่ังจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” 

8. คาใชจาย
ในการโอนกรรมสิทธ์ิ

8.1 คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือเปนผูชําระ  
8.2 คาภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูเสนอซื้อเปนผูชาํระ 
8.3 คาใชจายสวนกลางอาคารชุด / หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกัน 
       การซ้ือทรัพย (ถาม)ี ธนาคารเปนผูชําระ 
8.4  คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุกและผูอยูอาศัย (ถามี) ผูเสนอซ้ือเปนผูรับภาระ 
8.5 คาภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ผูเสนอซื้อเปนผูรับภาระ 
8.6 คาธรรมเนียมในการเปล่ียนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอ่ืน ๆ นอกจากขางตน (ถาม)ี   

 ผูเสนอซื้อเปนผูชาํระ 

9. การผิดเงื่อนไข ผูเสนอซ้ือทรัพยจะตองทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการซื้อทรัพยใหเขาใจ และปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ถือวาผูเสนอซ้ือทรัพยไดสละสิทธิ์การเสนอซื้อทรัพย 
และยินยอมใหธนาคารริบเงินประกันและเงินอื่นใดท่ีผูเสนอซื้อทรัพยไดชําระไวแลวท้ังจํานวน 

10. ขอมลูเพิ่มเติม  https//:krungthai.com/npa  
 KTB NPA Application 
 KTB NPA Center หมายเลขโทรศัพท 0-2208-8333 
 ท่ีทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ 
  ฝายบริหารทรพัยสินพรอมขาย บมจ.ธนาคารกรงุไทย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 16 
     เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  ผูประสานงาน 

ขอมูล NPA ผูประสานงาน โทรศัพท 
โครงการเดอะลากูน 1-2 และ 3 ต.ทายเกาะ  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี คุณณัฏฐรดา ภูริฉัตรนิรันดร 02 – 208 - 8335 

086 – 664 - 2653 

ปรับปรุง 19 สิงหาคม 2563 


