งาน “KTB NPA Grand Sale ครัง้ ที่ 2/2561”
วันที่ 8 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2561

1. รายการทรัพย์ สิน
ที่จัดจาหน่ าย
2. เงื่อนไข

3. สถานที่ตดิ ต่ อในการ
เสนอซือ้ ทรัพย์ สนิ

4.หลักประกันการยื่น
คาเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

5. กาหนดวิธีการขาย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอซือ้ ทรั พย์ สินรอการขาย
รายละเอียดการขาย
NPA พร้ อมขายในอานาจคณะกรรมการซื ้อขายทรัพย์สินพร้ อมขาย
2.1 การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์สินพร้ อมขาย ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์ หรื อไม่ โดยธนาคาร
ถือว่าผู้เสนอซื ้อได้ เห็นทรัพย์สินพร้ อมขายนี ้แล้ ว โดย บมจ.ธนาคารกรุ งไทยไม่รับรองและรับผิดชอบ
ต่อสภาพของทรัพย์สินพร้ อมขายที่ปรากฏข้ อมูลตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ หรื อ ข้ อมูลทางเอกสาร
ที่ได้ แสดงไว้ และในกรณีที่ทรัพย์สินพร้ อมขายมีบคุ คลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือ
ทรัพย์สินพร้ อมขายนัน้ ให้ เป็ นภาระของผู้เสนอซื ้อที่ต้องดาเนินการฟ้องคดีตอ่ ศาล เพื่อให้ บงั คับ
ตามสิทธิเองทังสิ
้ ้น โดย บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ไม่ต้องร่ วมรับผิดชอบ และไม่รับผิดชอบต่อการ
รอนสิทธิใด ทังไม่
้ ต้องส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอซื ้อด้ วย
2.2 เรื่ องเขตที่ดนิ สภาพที่ดนิ เป็ นไปตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ส่วนเขตเนื ้อที่
ที่ดินเป็ นอย่างไร เนื ้อที่ที่ดินเท่าใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อไม่ หากมี
ผู้โต้ แย้ งสิทธิ ผู้เสนอซื ้อพึงใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามลาพัง ทาง บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
จะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
2.3 ผู้เสนอซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากผู้เสนอซือ้ ต้ องรั บโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริ มทรัพย์แล้ ว ผู้เสนอซื ้อมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดในฐานะเป็ นผู้มีสิทธิเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์/ผู้ทรงสิทธิหรื อไม่
2.4 ผู้เสนอซื ้อจะต้ องปฏิบตั ติ าม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศฉบับนี ้ และจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ที่กระทาไว้ ตอ่ ผู้ขายด้ วย หากข้ อความใน
ประกาศขัดแย้ งกับบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ให้ ใช้ บนั ทึกข้ อตกลงการวางเงิน
ประกันการซื ้อทรัพย์เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
2.5 การขายทรัพย์สินพร้ อมขายของธนาคาร จะไม่มีผลผูกพันให้ ธนาคารต้ องอนุมตั สิ ินเชื่อให้ แก่ผ้ เู สนอซื ้อ
แต่อย่างใด
2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการขายทรัพย์สินพร้ อมขาย

ขัน้ ตอนการเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

3.1 วันที่ 8 มิถนุ ายน – 8 กรกฎาคม 2561 สามารถยื่นเสนอซื ้อทรัพย์ได้ ณ ที่ทาการสาขาทัว่ ประเทศ
และฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินพร้ อมขาย
3.2 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 สามารถยื่นเสนอซื ้อทรัพย์ได้ ในงาน “Thailand Smart Money จ.ขอนแก่น”
ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เวลา 10.00 – 20.00 น.
3.3 วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 สามารถยื่นเสนอซื ้อทรัพย์ได้ ในงาน “มหกรรมบ้ านธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2561”
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี เวลา 10.00 - 20.00 น.
*วันแรกจาหน่ าย วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เริ่มบันทึกการขายในระบบ NPA Online เวลา 8.30 น.
4.1 ทรัพย์ที่มีราคาขายต่ากว่า 1 ล้ านบาท ผู้เสนอซื ้อทรัพย์ต้องวางเงินเป็ นประกันการซื ้อทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.2 ทรัพย์ที่มีราคาขายตังแต่
้ 1 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท ผู้เสนอซื ้อต้ องวางเงินเป็ นประกัน
การซื ้อทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.3 ทรัพย์ที่มีราคาขายมากกว่า 10 ล้ านบาท ผู้เสนอซื ้อต้ องวางเงินเป็ นประกันการซื ้อทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 1 % ของราคาเสนอขาย ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.4 การชาระเงินประกันการซื ้อทรัพย์
4.4.1 ชาระเป็ นเงินสด
4.4.2 แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee
Only) และขีดคาว่า“หรื อผู้ถือ” ออก (หากส่งเรี ยกเก็บ มีค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอ
ซื ้อเป็ นผู้ชาระ)
โดยวางเป็ นประกันต่อธนาคาร พร้ อมกับคาเสนอซื ้อทรัพย์สินของธนาคาร
5.1 กาหนดวิธีการขายแบบขายตรง ผู้เสนอซื ้อก่อนมีสิทธิก่อน
5.2 หากมีผ้ เู สนอซื ้อทรัพย์รายการเดียวกันในวันแรกจาหน่าย ก่อนเวลา 8.30 น. มากกว่า 1 ราย
ให้ ใช้ วธิ ีการแข่งขันราคา
5.3 หากมีผ้ เู สนอซื ้อทรัพย์รายการเดียวกันในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 ราย ให้ ใช้ วธิ ีการแข่งขันราคา
5.4 การพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ ถือเป็ นที่สดุ

-2ขัน้ ตอนการเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน (ต่ อ)
6. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือ้
ทรัพย์ สิน

7. การชาระเงิน
ค่ าซือ้ ทรัพย์ สนิ

8. ค่ าใช้ จ่าย
ในการโอนกรรมสิทธิ์

9. การผิดเงื่อนไข
10.ข้ อมูลเพิ่มเติม

6.1 คาเสนอซื ้อทรัพย์สินของธนาคาร / ใบเสนอราคา
6.2 หลักประกันการเสนอซื ้อทรัพย์สิน ตามข้ อ 4.
6.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
6.3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน
6.3.2 กรณีนิตบิ คุ คล : สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน
1 เดือน) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอานาจ
6.3.3 การมอบอานาจให้ กระทาการแทนบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล :
หลักฐานตามข้ อ 6.3.1 หรื อ 6.3.2 พร้ อมหนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ

ขัน้ ตอนหลังการเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

7.1 เงินประกันการซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 4. ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินประกันการซื ้อทรัพย์สินพร้ อมขาย
เพิ่มเติมจนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย์
7.2 ผู้เสนอซื ้อทรัพย์ได้ จะต้ องชาระเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มจนครบจานวน 10 % ของราคา
ขายทรัพย์ พร้ อมทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ภายใน 10 วันนับจากวันที่
ยื่นคาเสนอซื ้อทรัพย์ และต้ องชาระเงินค่าซื ้อทรัพย์ส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วน พร้ อมรับโอนกรรมสิทธิ์
ภายใน 45 วันนับจากวันที่ยื่นคาเสนอซื ้อทรัพย์
7.3 หากผู้เสนอซื ้อทรัพย์ได้ หรื อผู้ชนะการแข่งขันราคา ไม่เข้ าทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกัน
การซื ้อทรัพย์กบั ธนาคาร และ/หรื อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอซื ้อทรัพย์ได้ หรื อผู้ชนะการแข่งขันราคา
ยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันที่ผ้ เู สนอซื ้อได้ วางไว้ กบั ธนาคารทังหมดได้
้
ทนั ที โดยผู้เสนอซื ้อ
หรื อผู้ชนะการแข่งขันตกลงสละสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
7.4 ผู้เสนอซื ้อจะต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ให้ ธนาคารนาเงินประกันการซื ้อทรัพย์ตามข้ อ 7.1
และ 7.2 เป็ นส่วนหนึง่ ของการชาระราคาซื ้อทรัพย์สิน โดยแจ้ งธนาคารล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
7.5 การชาระเงินประกันการซื ้อทรัพย์ และค่าซื ้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ
7.5.1 ชาระเป็ นเงินสด
7.5.2 แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee
Only) และขีดคาว่า“หรื อผู้ถือ” ออก (หากส่งเรี ยกเก็บ มีค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอ
ซื ้อเป็ นผู้ชาระ)
8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผู้เสนอซื ้อ เป็ นผู้ชาระฝ่ ายละครึ่ง
8.2 ค่าภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
8.3 ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร นับถึงวันทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกัน
การซื ้อทรัพย์ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
8.4 ค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความในการดาเนินการกับผู้บุกรุ ก และผู้อยู่อาศัย (ถ้ ามี) ผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้รับภาระ
8.5 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) ผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้รับภาระ
8.6 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นอกจากข้ างต้ น (ถ้ ามี)
ผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้ชาระ
ผู้เสนอซื ้อทรัพย์จะต้ องทาการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการซื ้อทรัพย์ให้ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่ งครัด หากปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใด ถือว่าผู้เสนอซื ้อทรัพย์ได้ สละสิทธิ์การเสนอซื ้อทรัพย์
และยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันและเงินอื่นใดที่ผ้ เู สนอซื ้อทรัพย์ได้ ชาระไว้ แล้ วทังจ
้ านวน
www.ktb.co.th/npa
KTB NPA Application
NPA Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2208 – 8333
ที่ทาการสาขา บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทัว่ ประเทศ
 ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินพร้ อมขาย บมจ.ธนาคารกรุ งไทย อาคาร 2 (สุขมุ วิท) ชัน้ 16
เลขที่ 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
 ผู้ประสานงาน
ข้ อมูล NPA

ผู้ประสานงาน

ทรัพย์เพื่อการลงทุน

คุณอรอนงค์

รอบคอบ

กรุ งเทพฯ กลาง, กรุ งเทพฯ ใต้ , กรุ งธนฯ
ปริ มณฑล (สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
กรุ งเทพฯ ตะวันออก, กรุ งเทพฯ เหนือ
ปริ มณฑล (ปทุมธานี และนนทบุรี)

คุณเอก

รุ่ งเรื อง

คุณวนิดา

ศิริสวัสดิ์

ภาคเหนือ

คุณธันย์สติ า

เอกสินสมบูรณ์

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

คุณพิชญ์สนิ ี

แสงรุ่ ง

ภาคใต้

คุณเสาวคนธ์

ณ กลองดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณเกรี ยงไกร

ศุขประยูร

โทรศัพท์
02 – 208 - 8780
081 - 855 - 4449
02 – 208 - 8663
081 – 889 - 1965
02 – 208 - 8336
084 - 075 - 8236
02 – 208 - 8339
086 – 789 - 4593
02 – 208 - 7528
080 - 264 - 7117
02 – 208 - 8790
095 - 372 - 1901
02 – 208 - 8631
091 - 773 - 8343
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คำเสนอซือ้ ทรั พย์ สินของธนำคำร
วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอเสนอซือ้ ทรัพย์ สนิ ของ บมจ.ธนำคำรกรุ งไทย
เรียน .............................................................................
ด้ วยข้ าพเจ้ า ................................................................................................ ผู้ถือบัตร ............................................
เลขที่ .................................... ออกให้ ณ ................................ เมื่อวันที่ ............................ หมดอายุวนั ที่ ..........................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ .................. หมูท่ ี่ ........ ซอย................................... ถนน.................................... ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ ............................
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้เสนอซื ้อ” มีความประสงค์ที่จะขอซื ้อทรัพย์สนิ ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า“ธนาคาร”
ประเภท....................................... รหัสทรัพย์สนิ เลขที่................................... เอกสารสิทธิ์เลขที่...........................................
ตังอยู
้ ่ ณ บ้ านเลขที่ .................... หมูท่ ี่ .......ถนน ........................................ ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ..................................................... ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ทรัพย์รอขาย”
ในราคา ......................................... บาท ( ...................................................................................................................... )
โดยผู้เสนอซื ้อตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
1. ผู้เสนอซื้อตกลงและรั บทราบว่ า คาเสนอนี้เป็ นเพียงการเสนอราคาและเงือ่ นไขในการซื้อทรั พย์ รอขายจาก
ธนาคาร เท่ านั้น โดยไม่ มีผลผูกพันให้ ธนาคารต้ องขายทรั พย์ รอขายหรืออนุมัตสิ ินเชื่อให้ แก่ ผ้ เู สนอซื้อแต่ อย่ างใด
2. การชาระค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
2.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารและผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้ชาระฝ่ ายละครึ่ง
2.2 ค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
2.3 ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางนิติบคุ คลอาคารชุด / หมูบ่ ้ านจัดสรร นับถึงวันทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์
ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
2.4 ค่าใช้ จา่ ยและค่าทนายความในการดาเนินการกับผู้บกุ รุกและผู้อยูอ่ าศัย (ถ้ ามี) ผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้รับภาระ
2.5 ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่ นชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นอกจากข้ างต้ น (ถ้ ามี) ผู้เสนอซื ้อเป็ นผู้รับภาระ
3. ผู้เสนอซื ้อตกลงวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์รอขายให้ แก่ธนาคารโดยส่งมอบ  เงินสด  ดร๊ าฟท์  แคชเชียร์ เช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดหรื อผู้ถือ สัง่ จ่าย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ของธนาคาร ..................................
สาขา ........................................... เลขที่ ............................ ลงวันที่ ........................... จานวนเงิน .............................. บาท
(.....................................................................) ให้ แก่ธนาคาร ณ วันที่ทาหนังสือฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ หากผู้เสนอซื ้อผิดนัดผิดข้ อตกลง
ข้ อหนึง่ ข้ อใดในหนังสือฉบับนี ้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ตามข้ อ 6. ผู้เสนอซื ้อตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการซื ้อทรัพย์ดงั กล่าวได้ ทนั ที และให้ ถือว่าการเสนอซื ้อทรัพย์สินตามหนังสือฉบับนี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลง
4. ผู้เสนอซื ้อตกลงและรับทราบว่า ในการซื ้อขายทรัพย์รอขายตามคาเสนอนี ้ ธนาคารจะเปิ ดให้ มกี ารเสนอซื ้อทรัพย์รอขาย
ตามวัน และเวลาที่กาหนด ณ สถานที่จดั งาน ทีท่ าการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และฝ่ ายบริ หารทรัพย์สนิ พร้ อมขาย โดย
ผู้เสนอซื ้อก่อนมีสทิ ธิก่อน หากมีผ้ เู สนอซื ้อทรัพย์รอขายรายการเดียวกันภายในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะจัดให้ มี
การแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์รอขาย ตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป โดยมีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 กรณีมีผ้ เู สนอซื ้อเพียงรายเดียว ผู้เสนอซื ้อตกลงเข้ าทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั ธนาคาร
ต่อไปภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด
4.2 กรณีมีผ้ เู สนอซื ้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอซื ้อจะต้ องเข้ าแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์รอขาย ตามขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ที่
ธนาคารกาหนด โดยถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ซื ้อทรัพย์รอขายได้ และต้ องเข้ าทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั
ธนาคารต่อไป หากผู้เสนอซื ้อรายใดไม่เข้ าแข่งขันราคา ให้ ถือว่าผู้เสนอซื ้อทรัพย์รายนันตกลงสละสิ
้
ทธิในการซื ้อทรัพย์รอขายดังกล่าว
4.3 กรณี ผ้ เู สนอซื ้อทรัพย์ ซ่งึ สละสิทธิ ในการซื ้อทรั พย์ รอขาย หรื อไม่ชนะการแข่งขัน ราคาตามข้ อ 4.2 และมิได้
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ตามข้ อ 6. แล้ ว
ธนาคารจะคืนเงินประกันการซื ้อทรัพย์รอขายตามข้ อ 3. ให้ แก่ผ้ เู สนอซื ้อทังจ
้ านวนโดยไม่มีดอกเบี ้ย และผู้เสนอซื ้อตกลงสละสิทธิ
ในการจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ ............................................................................................. ผู้เสนอซื ้อ
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-25. ผู้เสนอซื ้อตามข้ อ 4.1 จะต้ องวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์รอขายเพิม่ เติมจากเงินประกันตามข้ อ 3. จนครบจานวน 10 %
ของราคาเสนอซื ้อ พร้ อมทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั ธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันที่ทาหนังสือฉบับนี ้
โดยจะชาระเงินค่าซื ้อทรัพย์รอขายให้ แก่ธนาคารเป็ นการเสร็ จสิ ้นครบถ้ วนพร้ อมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ทา
หนังสือฉบับนี ้
6. ผู้เสนอซื ้อได้ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์รอขายตามสถานที่ แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ ตรวจสอบ
ระวางที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์รอขายที่เสนอซื ้อนี ้จนเป็ นที่พอใจก่อนวางเงินประกันการเสนอซื ้อ และตกลงซื ้อทรัพย์
ดังกล่าวตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ และตกลงรับเป็ นผู้ดาเนินคดีกบั ผู้บกุ รุกและ/หรื อผู้อยูอ่ าศัย (ถ้ ามี) เพื่อให้ ออกจากทรัพย์รอขาย
ที่จะซื ้อ โดยจะไม่ยกอ้ างเป็ นเหตุรอนสิทธิ์ใด ๆ และตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการขาย
ทรัพย์สนิ ของธนาคาร ตามที่แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ และ/หรื อตามที่ธนาคารได้ ประกาศให้ ทราบโดยทัว่ ไปทุกประการ
7. หากผู้เสนอซื ้อไม่เข้ าทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั ธนาคารตามกาหนดในข้ อ 5. และ/หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของธนาคารตามข้ อ 6. และ/หรื อผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใดตามที่
ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้ ผู้เสนอซื ้อยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการซื ้อทรัพย์รอขายทังหมดที
้
่ผ้ เู สนอซื ้อได้ วางไว้ กบั ธนาคาร
ตามหนังสือฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยผู้เสนอซื ้อตกลงสละสิทธิในการจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
8. ผู้เสนอซือ้ ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมู ลใดๆ ของ
ผู้เสนอซื ้อที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยูก่ บั ธนาคารหรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายประกาศ
กาหนด รวมทังให้
้ ธนาคารส่งและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เสนอซื ้อให้ แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบคุ คลใดๆ
ที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล
การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดาเนินการแทน
ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใด ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย โดยผู้เสนอซื ้อรับทราบว่า ผู้เสนอซื ้อสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center
โทร 02-111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี
้ ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในอนาคต
โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง website ของธนาคาร
9. ผู้แนะนาในการซื ้อทรัพย์สนิ ของธนาคาร
 ไม่มีผ้ แู นะนา
 มี  พนักงานธนาคารผู้แนะนา
ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่....................................หน่วยงาน............................. .….....%
ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่.....................................หน่วยงาน............................ ……...%
ชื่อ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที่.....................................หน่วยงาน............................ …......%
 มี  บุคคล / บริ ษัท ชื่อ ..................................................... บัตรประชาชน / ทะเบียนเลขที่ ..........................................
ที่อยูเ่ ลขที่ ............... หมูท่ ี่ ......... ซอย .......................... ถนน ......................................... ตาบล/แขวง ................................
อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ............................
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอซื ้อ
(…………...................................)

ผู้เสนอซือ้ ทรัพย์ โปรดกรอกข้ อมูล

ลงชื่อ..............................................ผู้แนะนา
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................ผู้แนะนา
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................ผู้แนะนา
(..............................................)
สำหรับหน่ วยงำนที่ขำยทรัพย์ สิน

ธนำคำรขอทรำบข้ อมูล เพื่อประกอบกำรพิจำรณำใช้ ส่ อื โฆษณำประชำสัมพันธ์
นอกจากผู้เสนอซื ้อรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์รอขาย (NPA) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จาก
พนักงานของธนาคารแล้ ว ท่านยังรับทราบข้ อมูลจากช่องทางใดอีกบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 www.ktb.co.th/npa  KTB Npa Application  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร
 หนังสือแสดงรายการทรัพย์  โบรชัวร์  การออกบูธในงาน Event  ป้ายโฆษณา
 ป้ายประกาศขาย ณ ที่ตงทรั
ั ้ พย์  อื่น ๆ ..................................................................

หน่วยงานขาย ........................................
วันที่รับ
........................................
เวลาที่รับ
.......................................
ลงชื่อผู้รับ .........................................
ลงชื่อผู้ตรวจ .........................................
ปรับปรุง 23 พฤษภาคม 2561

