คําเสนอซือทรัพย์สนิ ของธนาคาร สําหรับงานมหกรรม
(Special Project โครงการหมู่บา้ น My Home Town จํานวน 33 รายการ)
ตังแต่วนั ที 2 ส.ค. 2564 – 30 ธ.ค. 2564

คําเสนอซือทรัพย์สินของธนาคาร
เรือง ขอเสนอซือทรัพย์สนิ ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย

วันที ............. เดือน .......................... พ.ศ. ..............

เรียน .............................................................................
ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................................ ผูถ้ ือบัตร ............................................
เลขที .................................... ออกให้ ณ ................................ เมือวันที ............................ หมดอายุวนั ที ..........................
ทีอยู่เลขที .................. หมู่ที ........ ซอย................................... ถนน.................................... ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย.์ .................. โทรศัพท์ ............................
ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูเ้ สนอซือ” มีความประสงค์ทีจะขอซือทรัพย์สินของบมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า“ธนาคาร”
ประเภท....................................... รหัสทรัพย์สินเลขที................................... เอกสารสิทธิเลขที...........................................
ตังอยู่ ณ บ้านเลขที .................... หมู่ที .......ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ..................................................
อําเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ..................................................... ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ทรัพย์รอขาย”
ในราคา ......................................... บาท ( ...................................................................................................................... )
1. ผู้เสนอซือตกลงและรับทราบว่า คําเสนอนีเป็ นเพียงการเสนอราคาและเงือนไขในการซือทรัพย์รอขายจาก
ธนาคาร เท่านัน โดยไม่มีผลผูกพันให้ ธนาคารต้องขายทรัพย์รอขายหรืออนุมัตสิ ินเชือให้ แก่ผ้ ูเสนอซือแต่อย่างใด
2. ผูเ้ สนอซือตกลงวางเงินประกันการซือทรัพย์รอขายให้แก่ธนาคาร โดยส่งมอบ  เงินสด  ดร๊าฟท์  แคชเชียร์เช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดหรือผูถ้ ือออก สังจ่าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ของธนาคาร
.......................................... สาขา .......................................... เลขที ................................... ลงวันที .......................... จํานวน
เงิน ............................... บาท ( ........................................................................... ) ให้แก่ธนาคาร ณ วันทีทําหนังสือฉบับนี
ทังนี หากผูเ้ สนอซือผิดนัดผิดข้อตกลงข้อหนึงข้อใดในหนังสือฉบับนี หรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที
ธนาคารได้กาํ หนดไว้ต ามข้อ 6. ผูเ้ สนอซือตกลงยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันการซือทรัพย์ดงั กล่าวได้ทนั ที และให้ถือว่าการ
เสนอซือทรัพย์สินตามหนังสือฉบับนีเป็ นอันสินสุดลง
3. การชําระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
3.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารและผูเ้ สนอซือเป็ นผูช้ าํ ระฝ่ ายละครึง
3.2 ค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี ธรุ กิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผูช้ าํ ระ
3.3 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บา้ นจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารเป็ นผูช้ าํ ระ
3.4 ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผูบ้ กุ รุ กและผูอ้ ยูอ่ าศัย (ถ้ามี) ผูเ้ สนอซือเป็ นผูร้ บั ภาระ
3.5 ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ นอกจากข้างต้น (ถ้ามี) ผูเ้ สนอซือเป็ นผูร้ บั ภาระ
4. ผูเ้ สนอซือตกลงและรับทราบว่า ในการซือขายทรัพย์รอขายตามคําเสนอนี ธนาคารจะเปิดให้มีการเสนอซือทรัพย์รอขาย
ตามวัน และเวลาทีกําหนด ณ สถานทีจัดงาน ทีทําการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และฝ่ ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย โดย
ผูเ้ สนอซือก่อนมีสิทธิก่อน หากมีผเู้ สนอซือทรัพย์รอขายรายการเดียวกันภายในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะจัดให้มี
การแข่งขันราคาเสนอซือทรัพย์รอขาย ตามทีธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ดงั นี
4.1 กรณีมีผเู้ สนอซือเพียงรายเดียว ผูเ้ สนอซือตกลงเข้าทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์กบั ธนาคาร
ต่อไปภายในเวลาทีธนาคารกําหนด
4.2 กรณีมีผเู้ สนอซือมากกว่า 1 ราย ผูเ้ สนอซือจะต้องเข้าแข่งขันราคาซือทรัพย์รอขาย ตามขันตอนและหลักเกณฑ์ที
ธนาคารกําหนด โดยถือว่าผูเ้ สนอราคาสูงสุดเป็ นผูซ้ ือทรัพย์รอขายได้ และต้องเข้าทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์กบั
ธนาคารต่อไป หากผูเ้ สนอซือรายใดไม่เข้าแข่งขันราคา ให้ถือว่า ผูเ้ สนอซือทรัพย์รายนันตกลงสละสิทธิในการซือทรัพย์รอขายดังกล่าว
4.3 กรณี ผู้เสนอซือทรัพ ย์ซึงสละสิทธิ ใ นการซือทรัพ ย์รอขาย หรือไม่ชนะการแข่ งขันราคาตามข้อ 4.2 และมิไ ด้
กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ทีธนาคารได้กาํ หนดไว้ตามข้อ 6. แล้ว
ธนาคารจะคืนเงินประกันการซือทรัพย์รอขายตามข้อ 2. ให้แก่ผเู ้ สนอซือทังจํานวนโดยไม่มีดอกเบีย และผูเ้ สนอซือตกลงสละสิทธิ
ในการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิน
ลงชือ ............................................................................................. ผูเ้ สนอซือ

-25. ผูเ้ สนอซือตามข้อ 4.1 จะต้องวางเงินประกันการซือทรัพย์รอขายเพิมเติมจากเงินประกันตามข้อ 2. จนครบจํานวน 10 %
ของราคาขายทรัพย์ พร้อมทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์กบั ธนาคาร ภายใน 10 วันนับจากวันทียืนคําเสนอซือทรัพย์
โดยจะชําระเงินค่าซือทรัพย์รอขายให้แก่ธนาคารเป็ นการเสร็จสินครบถ้วนพร้อมรับโอนกรรมสิทธิ ภายใน 45 วันนับจากวันทียืน
คําเสนอซือทรัพย์
6. ผูเ้ สนอซือได้ตรวจสอบรายละเอียดเกียวกับทรัพย์รอขายตามสถานที แผนทีการไปทีปรากฏในประกาศ ตรวจสอบ
ระวางทีดิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์รอขายทีเสนอซือนีจนเป็นทีพอใจก่อนวางเงินประกันการเสนอซือ และตกลงซือทรัพย์
ดังกล่าวตามสภาพทีเป็ นอยู่ และตกลงรับเป็ นผูด้ าํ เนินคดีกบั ผูบ้ ุกรุกและ/หรือผูอ้ ยู่อาศัย (ถ้ามี) เพือให้ออกจากทรัพย์รอขาย
ทีจะซือ โดยจะไม่ยกอ้างเป็ นเหตุรอนสิทธิใด ๆ และตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกียวกับการขาย
ทรัพย์สินของธนาคาร ตามทีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี และ/หรือตามทีธนาคารได้ประกาศให้ทราบโดยทัวไปทุกประการ
7. หากผูเ้ สนอซือไม่เข้าทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์กบั ธนาคารตามกําหนดในข้อ 5. และ/หรือไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารตามข้อ 6. และ/หรือผิดนัดหรือผิดเงือนไขข้อหนึงข้อใดตามที
ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี ผูเ้ สนอซือยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันการซือทรัพย์รอขายทังหมดทีผูเ้ สนอซือได้วางไว้กบั ธนาคาร
ตามหนังสือฉบับนีได้ทนั ที โดยผูเ้ สนอซือตกลงสละสิทธิในการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิน
8. ผูเ้ สนอซือตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูเ้ สนอซือ
ทีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคารหรือทีธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน หรือข้อมูลอืนใดตามทีกฎหมายประกาศกําหนด รวมทัง
ให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูเ้ สนอซือให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ทีธนาคารเป็ น
คู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้และ/หรือ
ปรับปรุ งบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืนดําเนินการแทน ไม่ว่างานเกียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใด ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน และเพือวัตถุประสงค์อืนใดที
ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย โดยผูเ้ สนอซือรับทราบว่า ผูเ้ สนอซือสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111
หรือสาขาของธนาคาร ทังนี ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี ยนแปลง เพิมขึนหรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทาง website ของธนาคาร
9. ผูแ้ นะนําในการซือทรัพย์สินของธนาคาร เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูเ้ สนอซือทรัพย์ จัดการให้เกิดการเสนอซือทรัพย์รายการนีจริง
 ไม่มีผแู้ นะนํา
 มี  พนักงานธนาคารผูแ้ นะนํา
ชือ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที....................................หน่วยงาน............................. .….....%
ชือ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที.....................................หน่วยงาน............................ ……...%
ชือ..............................................รหัสพนักงาน...................บัตรประชาชนเลขที.....................................หน่วยงาน............................ …......%
 มี  บุคคล / บริษทั ชือ ..................................................... บัตรประชาชน / ทะเบียนเลขที ..........................................
ทีอยู่เลขที ............... หมู่ที ......... ซอย .......................... ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ............................
ลงชือ..................................................ผูเ้ สนอซือ
(..................................................)

ลงชือ................................................ ผูแ้ นะนํา
(................................................)
ลงชือ................................................ ผูแ้ นะนํา
(................................................)
ลงชือ................................................ ผูแ้ นะนํา
(................................................)

ผู้เสนอซือทรัพย์โปรดกรอกข้อมูล
ธนาคารขอทราบข้อมูล เพือประกอบการพิจารณาใช้สือโฆษณาประชาสัมพันธ์

นอกจากผูเ้ สนอซือรับทราบข้อมูลเกียวกับทรัพย์รอขาย (NPA) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จาก

พนักงานของธนาคารแล้ว ท่านยังรับทราบข้อมูลจากช่องทางใดอีกบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 https//:krungthai.com/npa  KTB NPA Application  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร
 หนังสือแสดงรายการทรัพย์  โบรชัวร์  การออกบูธในงาน Event  ป้ายโฆษณา
 ป้ายประกาศขาย ณ ทีตังทรัพย์  อืน ๆ ..................................................................

สําหรับหน่วยงานทีขายทรัพย์สิน
หน่วยงานขาย ........................................
วันทีรับ
........................................
เวลาทีรับ
.......................................
ลงชือผูร้ บั
.........................................
ลงชือผูต้ รวจ .........................................

เงือนไขหลักเกณฑ์ฯ การซือทรัพย์สนิ ของธนาคาร สําหรับงานมหกรรม
(Special Project โครงการหมู่บา้ น My Home Town จํานวน 33 รายการ)
ตังแต่วนั ที 2 ส.ค. 2564 – 30 ธ.ค. 2564

เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเสนอซือ
ทรัพย์สินรอการขาย
รายละเอียดการขาย

1. รายการทรัพย์สิน
ทีจัดจําหน่าย
2. เงือนไข

3. สถานทีติดต่อในการ
เสนอซือทรัพย์สิน

4.หลักประกันการยืน
คําเสนอซือทรัพย์สิน

5. กําหนดวิธกี ารขาย

ประกอบด้วย ที ดิ น เปล่า ในโครงการหมู่บ ้าน My Home Town โฉนดที ดิ น เลขที -102175
102178,102194-102181,102201 , 102215-102220, 102226-102228, 102230-102233 และ
102094 ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 33 แปลง
2.1 การขายนีเป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์สนิ พร้อมขาย ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์หรือไม่ โดยธนาคาร
ถือว่าผูเ้ สนอซือได้เห็นทรัพย์สินพร้อมขายนีแล้ว โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยไม่รบั รองและรับผิดชอบ
ต่อสภาพของทรัพย์สินพร้อมขายทีปรากฏข้อมูลตามเอกสารสิทธิในทีดิน หรือ ข้อมูลทางเอกสาร
ทีได้แสดงไว้ และในกรณีทีทรัพย์สินพร้อมขายมีบคุ คลอืนครอบครองโดยอาศัยสิทธิอนใดเหนื
ื
อ
ทรัพย์สินพร้อมขายนัน ให้เป็ นภาระของผูเ้ สนอซือทีต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพือให้บงั คับ
ตามสิทธิเองทังสิน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่ตอ้ งร่วมรับผิดชอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อการ
รอนสิทธิใด ทังไม่ตอ้ งส่งเงินคืนตามราคาให้แก่ผเู้ สนอซือด้วย
2.2 เรืองเขตทีดิน สภาพทีดิน เป็ นไปตามโฉนดทีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดิน ส่วนเขตเนือที
ทีดินเป็ นอย่างไร เนือทีทีดินเท่าใด ตรงตามโฉนดทีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิทีดินหรือไม่ หากมี
ผูโ้ ต้แย้งสิทธิ ผูเ้ สนอซือพึงใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิตามลําพัง ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จะไม่รบั รองและไม่รบั ผิดชอบทังสิน
2.3 ผูเ้ สนอซือจะต้องเป็ น ผูร้ ับ ผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากผูเ้ สนอซือต้องรับโอนกรรมสิท ธิ
อสังหาริมทรัพย์แล้ว ผูเ้ สนอซือมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนดในฐานะเป็ นผูม้ ีสิทธิเป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ/ผูท้ รงสิทธิหรือไม่
2.4 ผูเ้ สนอซือจะต้องปฏิบตั ิตาม เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการทีประกาศฉบับนี และจะต้องปฏิบตั ิ
ตามบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์ทีกระทําไว้ต่อผูข้ ายด้วย หากข้อความใน
ประกาศขัดแย้งกับบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์ ให้ใช้บนั ทึกข้อตกลงการวางเงิน
ประกันการซือทรัพย์เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
2.5 การขายทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร จะไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารต้องอนุมตั ิสินเชือให้แก่ผเู้ สนอซือ
แต่อย่างใด
2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือยกเลิกการขายทรัพย์สินพร้อมขาย

ขันตอนการเสนอซือทรัพย์สิน

3.1 ทีทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทัวประเทศ
3.2 ฝ่ ายปฎิบตั ิการทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย (อาคาร 2) สุขมุ วิท ชัน 16 ตามเวลาทําการของ
ธนาคาร
3.3 สถานทีจัดงานซึงธนาคารกําหนดจัด / เข้าร่วมงานมหกรรม
*วันแรกจําหน่ายของงานมหกรรม เริมบันทึกการขายในระบบ NPA Online เวลา 8.30 น.
4.1 ทรัพย์ทมีี ราคาขายตํากว่า 1 ล้านบาท ผูเ้ สนอซือทรัพย์ตอ้ งวางเงินเป็ นประกันการซือทรัพย์
ไม่นอ้ ยกว่า 10,000.- บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.2 ทรัพย์ทีมีราคาขายตังแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ผูเ้ สนอซือต้องวางเงินเป็ นประกัน
การซือทรัพย์ ไม่นอ้ ยกว่า 50,000.- บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน) ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.3 ทรัพย์ทีมีราคาขายมากกว่า 10 ล้านบาท ผูเ้ สนอซือต้องวางเงินเป็ นประกันการซือทรัพย์
ไม่นอ้ ยกว่า 1 % ของราคาเสนอขาย ต่อทรัพย์ 1 รายการ
4.4 การชําระเงินประกันการซือทรัพย์
4.4.1 ชําระเป็ นเงินสด
4.4.2 ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค สังจ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ” ขีดคร่อมเฉพาะ (Account
Payee Only) และขีดคําว่า“หรือผูถ้ ือ” ออก (หากส่งเรียกเก็บ มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ผเู้ สนอ
ซือเป็ นผูช้ าํ ระ) โดยวางเป็ นประกันต่อธนาคาร พร้อมกับคําเสนอซือทรัพย์สินของธนาคาร
5.1 กําหนดวิธีการขายแบบขายตรง ผูเ้ สนอซือก่อนมีสทิ ธิกอ่ น
5.2 หากมีผเู้ สนอซือทรัพย์รายการเดียวกันในวันแรกจําหน่าย ก่อนเวลา 8.30 น. มากกว่า 1 ราย
ให้ใช้วิธีการแข่งขันราคา
5.3 หากมีผเู้ สนอซือทรัพย์รายการเดียวกันในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 ราย ให้ใช้วิธีการแข่งขันราคา
5.4 การพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นทีสุด

6. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือทรัพย์สิน

6.1 คําเสนอซือทรัพย์สินของธนาคาร / ใบเสนอราคา
6.2 หลักประกันการเสนอซือทรัพย์สิน ตามข้อ 4.
6.3 เอกสารหลัก ฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
6.3.2 กรณีนิติบคุ คล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน
30 วัน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
6.3.3 การมอบอํานาจให้กระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล :
หลักฐานตามข้อ 6.3.1 หรือ 6.3.2 พร้อมหนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอํานาจ

ขันตอนหลังการเสนอซือทรัพย์สิน

7. การชําระเงิน
ค่าซือทรัพย์สิน

8. ค่าใช้จา่ ย
ในการโอนกรรมสิทธิ

9. การผิดเงือนไข

7.1 เงินประกันการซือทรัพย์ ตามข้อ 4. ถือเป็ นส่วนหนึงของเงินประกันการซือทรัพย์สินพร้อมขาย
เพิมเติมจนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย์
7.2 ผูเ้ สนอซือทรัพย์ได้ จะต้องชําระเงินประกันการซือทรัพย์เพิมจนครบจํานวน 10 % ของราคา
ขายทรัพย์ พร้อมทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกันการซือทรัพย์ ภายใน 10 วันนับจากวันที
ยืนคําเสนอซือทรัพย์ และต้องชําระเงินค่าซือทรัพย์สว่ นทีเหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ
ภายใน 45 วันนับจากวันทียืนคําเสนอซือทรัพย์
7.3 หากผูเ้ สนอซือทรัพย์ได้ หรือผูช้ นะการแข่งขันราคา ไม่เข้าทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกัน
การซือทรัพย์กบั ธนาคาร และ/หรือไม่รบั โอนกรรมสิทธิ ผูเ้ สนอซือทรัพย์ได้ หรือผูช้ นะการแข่งขันราคา
ยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันทีผูเ้ สนอซือได้วางไว้กบั ธนาคารทังหมดได้ทนั ที โดยผูเ้ สนอซือ
หรือผูช้ นะการแข่งขันตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิน
7.4 ผูเ้ สนอซือจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารนําเงินประกันการซือทรัพย์ตามข้อ 7.1
และ 7.2 เป็ นส่วนหนึงของการชําระราคาซือทรัพย์สิน โดยแจ้งธนาคารล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ
7.5 การชําระเงินประกันการซือทรัพย์ และค่าซือทรัพย์สว่ นทีเหลือ
7.5.1 ชําระเป็ นเงินสด
7.5.2 ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค สังจ่าย “ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ” ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only)
และขีดคําว่า“หรือผูถ้ ือ” ออก (หากส่งเรียกเก็บ มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ผเู้ สนอซือเป็ นผู้
ชําระ)
8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารและผูเ้ สนอซือ เป็ นผูช้ าํ ระฝ่ ายละครึง
8.2 ค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผูช้ าํ ระ
8.3 ค่าใช้จา่ ยส่วนกลางอาคารชุด / หมูบ่ า้ นจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกข้อตกลงการวางเงินประกัน
การซือทรัพย์ (ถ้ามี) ธนาคารเป็ นผูช้ าํ ระ
8.4 ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผูบ้ กุ รุก และผูอ้ ยู่อาศัย (ถ้ามี) ผูเ้ สนอซือเป็ นผูร้ บั ภาระ
8.5 ค่าภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) ผูเ้ สนอซือเป็ นผูร้ บั ภาระ
8.6 ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ นอกจากข้างต้น (ถ้ามี)
ผูเ้ สนอซือเป็ นผูช้ าํ ระ
ผูเ้ สนอซือทรัพย์จะต้องทําการศึกษาเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการซือทรัพย์ให้เข้าใจ และปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด หากปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้อหนึงข้อใด ถือว่าผูเ้ สนอซือทรัพย์ได้สละสิทธิการเสนอซือทรัพย์
และยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกันและเงินอืนใดทีผูเ้ สนอซือทรัพย์ได้ชาํ ระไว้แล้วทังจํานวน

10.ข้อมูลเพิมเติม







https//:krungthai.com/npa
KTB NPA Application
NPA Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2208 – 8333
ทีทําการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทัวประเทศ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุ งไทย อาคาร 2 (สุขมุ วิท) ชัน 16
เลขที 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
 ผูป้ ระสานงาน
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพพท์มือถือ
นางณิชชา คงเมือง
นายสิริพร อ่องแสงคุณ
นางอดิสรา กาญจนศรี

02-208-8303
02-208-8791
02-208-7602

089-442-2462
087-585-8585
081-615-0546

วันที
เรียน ผู้อาํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ าย
ฝ่ ายปฎิบัตกิ ารทรัพย์สินพร้อมขาย
เรือง หนังสือยืนยันการซือทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร
ตามทีข้าพเจ้า ...........................................................................(ผูเ้ สนอซือ) ได้ยืนคําเสนอ
ซือทรัพย์ของธนาคารเมือวันที.................................... รหัสทรัพ ย์...............................................
ประเภท............................................โฉนดเลขที.............................เนื อที ......................ไร่
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสภาพทรัพ ย์ดงั กล่าวจนเป็ น ทีพอใจแล้ว และได้รบั ทราบคําชีแจงจากพนักงาน
ราย...........................................แล้ว ข้าพเจ้าตกลงยิ นยอมรับทราบเงือนไขการขายทรัพย์ของ
ธนาคารทุกประการ ดังนี
1.การขายนีเป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ขายเหมายกแปลง โดยผูเ้ สนอซือ มีหน้าทีต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดเกียวกับทรัพย์พร้อมขายตามสถานที แผนที การไป ตรวจสอบระวางทีดินและ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์พร้อมขายทีเสนอซือ
2.เนือทีดินทีปรากฏตามสารบัญเอกสารสิทธิ ผูเ้ สนอซือรับทราบว่า หากแนวเขต จํานวนเนือที
เพิมหรือลด หรือถูกทับซ้อนกับเอกสารสิทธิของบุคคลอืน หรือ ไม่ตรงตามเอกสารสิทธิ หรือ แผนทีตัง
ทรัพย์/รู ปภาพทรัพย์มีความคลาดเคลือน หรือส่วนต่อเติม หากมีผูโ้ ต้แย้งสิทธิ ผูเ้ สนอซือพึงใช้สิทธิ ใน
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธิตามลําพัง โดยธนาคารจะไม่รบั รองและไม่รบั ผิดชอบทังสิน
3.ผูเ้ สนอซือรับทราบว่าทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมีผูใ้ ช้ประโยชน์ใ นทรัพย์และ/หรือมีบุคคลอืน
ครอบครองโดยอาศัยสิทธิอืนใดเหนื อทรัพย์นัน ตกลงให้เป็ นภาระทังหมดของผูเ้ สนอซือเป็ นผูด้ าํ เนินคดี
กับผูบ้ ุกรุ กและ/หรือผูอ้ ยู่อาศัย เพือให้ออกจากทรัพย์ทีจะซือ โดยธนาคารไม่ตอ้ งร่วมรับผิดชอบและไม่
รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไม่ตอ้ งส่งเงินคืนตามราคาให้แก่ผเู้ สนอซือด้วย
4.ผูเ้ สนอซือตกลงยิ นยอมจะไปดําเนินการทางกฎหมาย เพือให้ได้มาซึงสิทธิ ในทางเข้า-ออก
และสาธารณูปโภคในที ดินแปลงดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ สนอซือเอง โดยจะไม่เรียกร้องให้ผูข้ าย
ต้องรับผิดใดๆ ในการซือขายทีดินแปลงดังกล่าวอีกต่อไป
ทังนี เพือเป็ นหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรือความประสงค์ทีจะซือทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น
และเพื อยื น ยัน ว่า ผู้เสนอซื อจะไม่น าํ เรื องดัง กล่า วข้างต้น มาเป็ น ข้อร้องเรี ยน/ข้อเรียกร้อ งใดๆต่ อ
ธนาคารทีจะไม่ชาํ ระเงินค่าซือทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ ภายในกําหนด และ/หรือขอยกเลิกการซือ
ทรัพย์และ/หรือขอให้ธนาคารคืนเงิ นประกันการซือทรัพย์ และ/หรือฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ธนาคารแต่
อย่างใด ดังนัน ผูเ้ สนอซือจึงได้ลงนามในหนังสือฉบับนีมอบให้กบั ธนาคารเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ต่อไป

ลงชือ..........................................ผู้เสนอซือ
(............................................................)

