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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

ไขทุกข้อสงสยั ในกำรซ้ือทรพัยม์อืสองจำกธนำคำรกสิกรไทย 

 

 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย (NPA) และทรพัยฝ์ำกขำยคืออะไร 

ทรพัยสิ์นรอกำรขำย (NPA) ทรพัยฝ์ำกขำย 

     ทรพัยส์นิทีธ่นาคารเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์
โดยเป็นทรพัยท์ี่ซือ้มาจากการขายทอดตลาด
โอนตีช าระหนี้  และสาขาของธนาคารที่ปิด  
ท าการ 

     ทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิข์องลูกค้า และ
น ามาฝากธนาคารให้ช่วยขายบนเวบ็ไซต์ 
โดยการตดัสนิใจต่างๆ ขึน้อยู่กบัลูกค้าที่เป็น                       
ผูฝ้ากขาย 

 

 กรณีลูกค้ำสนใจซ้ือทรพัยสิ์นรอกำรขำยของธนำคำรต้องท ำอย่ำงไร 

 ลกูคา้สามารถ คน้หาขอ้มลูเบือ้งตน้ของทรพัยไ์ดท้ี ่เวบ็ไซตท์รพัยส์นิรอการขาย 
 ลูกค้าสามารถไปดูสภาพทรพัยจ์รงิโดยนัดหมายเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะตดัสนิใจซื้อ โดย

ตดิต่อนดัหมายไดท้ี ่K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04 
 กรณีลกูคา้ตอ้งการขอสนิเชื่อ ควรตรวจสอบการขอสนิเชื่อเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะเสนอซือ้ 

 

 มีขัน้ตอนในกำรซ้ือทรพัยอ์ย่ำงไร 

1. ท าการเสนอซือ้ทรพัยผ์่านทาง เวบ็ไซตท์รพัยส์นิรอการขาย เท่านัน้ 
2. ระบบจะปิดรอบการเสนอซือ้ ทุกวนัพฤหสับด ีเวลา 12:00 น. ของแต่ละสปัดาห ์
3. ลูกค้าต้องช าระเงนิประกนัการเสนอซื้อ 1% ของราคาที่เสนอซือ้ (สูงสุดไม่เกนิ 200,000 

บาท) และส่งเอกสารการเสนอซื้อผ่านทางอีเมล k-property.pay@kasikornbank.com 
ภายในวนัศุกร ์เวลา 16:30 น. ของแต่ละสปัดาห ์

4. รอรบัแจง้ผลการอนุมตักิารเสนอซือ้ทางช่องทาง SMS ภายใน 7 วนัท าการ (หลงัปิดรอบ
การเสนอซื้อ) และหนังสอืแจ้งผลการพจิารณาทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไวใ้น
การเสนอซือ้ 

5. กรณีได้รบัผลการอนุมตัิขาย ลูกค้าจะต้องท าสญัญาจะซื้อจะขาย และวางเงินมดัจ า              
การซือ้ใหค้รบ 10% ของราคาอนุมตัขิาย ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีล่งในหนงัสอืแจง้ผล
การอนุมตั ิ

6. ลูกค้าจะต้องด าเนินการโอนกรรมสิทธิ  ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท าส ัญญา                   
จะซือ้จะขาย 
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 หำกต้องกำรให้เจ้ำหน้ำท่ี พำเข้ำดูทรพัยใ์นวนัหยุด สำมำรถท ำได้หรือไม่ 
สามารถท าไดโ้ดย ลกูคา้ตดิต่อแจง้ความประสงคผ์่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888  กด 
04 เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อเตรียมกุญแจ และจดัสรรเจ้าหน้าที่  ตามวนัและเวลาที่ลูกค้า
ตอ้งการ (โดยจะตอ้งแจง้ล่วงหน้า ภายใน 3 วนัท าการ) 
 

 หำกลูกค้ำต้องกำรเข้ำดทูรพัยด้์วยตนเอง สำมำรถท ำได้หรือไม ่อย่ำงไร 

สามารถท าไดโ้ดย ลกูคา้ติดต่อแจง้ความประสงคผ์่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888 

กด 04 เจา้หน้าท่ีจะติดต่อกลับลูกคา้ เพ่ือขอทราบท่ีอยู่ในการจัดส่งกุญแจทรัพย ์โดยลูกคา้

จะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบการยืมกุญแจ ดงัน้ี 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. หลกัฐานการโอนเงินมดัจดัการยืมกุญแจ (1,000 บาท ต่อ 1 รหสัทรพัย)์ 

3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของลูกคา้ (ส าหรบัรบัเงินมัดจ าการคืนกุญแจ หลงัจาก

จดัสง่กุญแจคืน ภายใน 3 วนัท าการ) 

 

 วิธีช ำระเงินประกนักำรเสนอซ้ือ 

โอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี ฝ่ายบริหารทรพัยสิ์นรอการขาย ธนาคารกสิกรไทย สาขา

ส านักพหลโยธิน บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 799-2-60990-1 
 

 เอกสำรประกอบกำรเสนอซ้ือมีอะไรบำ้ง 

กรณี : บคุคลธรรมดำ กรณี : นิติบคุคล 

 หลกัฐานการช าระเงนิประกนัการ         
เสนอซือ้ 1% 

 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 
 ส าเนาหน้าสมดุบญัช ีธนาคารกสกิรไทย

(ส าหรบั : ใหธ้นาคารโอนเงนิประกนัการ
เสนอซือ้คนื) 

 หลกัฐานการช าระเงนิประกนัการ             
เสนอซือ้ 1% 

 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการ             
ผูม้อี านาจลงนาม 

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ                  
ผูม้อี านาจลงนาม 

 ส าเนาหน้าสมดุบญัช ีธนาคารกสกิรไทย
(ส าหรบั : ใหธ้นาคารโอนเงนิประกนัการ
เสนอซือ้คนื) 

 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั 
 รายงานการประชมุ 

หมายเหตุ 
การเสนอซื้อทรพัย์จะสมบูรณ์เมื่อมีการวางเงนิประกนัการเสนอซื้อทรพัย์และได้ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว
เท่านัน้ หากไมม่กีารวางเงนิประกนัการเสนอซื้อ และสง่เอกสารใหค้รบถว้นการเสนอซื้อดงักล่าวจะถอืวา่โมฆะ 
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 หำกไมไ่ด้รบักำรอนุมติัขำยจะคืนเงินวำงประกนักำรเสนอซ้ือหรือไม่ 
หากลูกค้าไม่ได้รบัอนุมตัขิาย ธนาคารจะคนืเงนิประกนัการเสนอซื้อ โดยโอนเงนิคนืเขา้บญัชี
ธนาคารกสกิรไทยตามทีล่กูคา้ระบุไวใ้นการเสนอซือ้ 
 

 กรณี ลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอเปล่ียนแปลงบญัชีในกำรคืนเงิน ได้หรือไม่ 
ลกูคา้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงบญัชใีนการคนืเงนิได ้เนื่องจากธนาคารจะคนืเงนิเขา้บญัชทีีต่รงกบั
ชื่อผูเ้สนอซือ้เท่านัน้ 
 

 หำกลูกค้ำมีควำมประสงคข์อยกเลิกกำรเสนอซ้ือก่อนพิจำรณำ สำมำรถท ำได้

หรือไม ่ 
สามารถท าได ้โดยลกูคา้เขยีนแจง้ยกเลกิ ลงบนส าเนาบตัรประชาชนและส่งอเีมล มาที ่           
k-property.pay@kasikornbank.com 
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือขำยและกำรโอนกรรมสิทธ์ิ มีอะไรบำ้ง  
กรณี : ไม่ขอสินเช่ือ กรณี : ขอสินเช่ือ 

ธนำคำรเป็นผู้ช ำระ 
 ค่าภาษีเงนิได้นิตบุิคคล และค่าภาษี

ธุรกจิเฉพาะ 
ลกูค้ำเป็นผู้ช ำระ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์2% 
ของราคาประเมนิของส านกังาน
ทีด่นิ 

ธนำคำรเป็นผู้ช ำระ 
 ค่าภาษีเงนิได้นิตบุิคคล และค่าภาษี

ธุรกจิเฉพาะ 
ลกูค้ำเป็นผู้ช ำระ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์2% 
ของราคาประเมนิของส านกังานทีด่นิ 

 ค่าประเมินทรัพย์ (กรณีขอสินเชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จะได้ร ับการ
ยกเวน้) 

 ค่าจดจ านอง 1% ของวงเงนิกู ้(สงูสดุ
ไม่เกนิ 200,000 บาท) 

 ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงนิกู ้
 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ขึ้นอยู่ก ับ

มลูค่าบา้น) 
 

 เมื่อซ้ือทรัพย์สินรอกำรขำยและย่ืนกู้กับธนำคำรกสิกรไทยมีข้อดีอย่ำงไร
ธนาคารมอีตัราดอกเบี้ยพเิศษเมื่อซื้อทรพัยส์นิรอการขายของธนาคาร และสามารถกูไ้ด้ 100%
ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน อีกทัง้ย ังมีการพิจารณาสินเชื่อ                   
เป็นกรณีพเิศษ ท าใหก้ารกูส้นิเชื่อมคีวามสะดวกและช่วยเพิม่โอกาสในการอนุมตัสินิเชื่อ 
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 กรณีลูกค้ำไม่ได้รบัอนุมติัสินเช่ือจำกธนำคำร จะขอเงินประกนักำรเสนอซ้ือ 

และเงินมดัจ ำกำรท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยคืนได้หรือไม ่

ลูกค้าควรตรวจสอบการขอสินเชื่อเบื้องต้นรวมทัง้วงเงินสินเชื่อเบื้องต้นก่อนตดัสินใจซื้อ 
เนื่องจากธนาคารจะไม่คนืเงนิประกนัการเสนอซือ้ 1% และ/หรอื เงนิมดัจ าการท าสญัญาจะซือ้จะ
ขาย 10% กรณีได้รบัการอนุมตัขิาย และ/หรอื ท าสญัญาจะซื้อจะขายแล้ว แต่สนิเชื่อไม่อนุมตั ิ
(ยกเว้นกรณีธนาคารไม่อนุมตัิขาย ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินประกนัการเสนอซื้อ 1%               
คนืใหก้บัลกูคา้) 
 

 กำรท ำสญัญำจะซ้ือจะขำย/โอนกรรมสิทธ์ิ สำมำรถมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนไปแทน

ได้หรือไม ่ 

สามารถมอบอ านาจไปด าเนินการได้ โดยท าหนังสอืมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประชาชน , 
ส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจเพื่อไปด าเนินการแทนได้  
 

 กรณี ลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอเปล่ียนช่ือผู้ท ำสัญญำฯ/รับโอนฯ สำมำรถ

เปล่ียนแปลงได้หรือไม ่

สามารถแจง้ขอเปลีย่นแปลงได ้ 1 ครัง้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 กรณีที ่1 : บุตร บดิา มารดา คูส่มรส ของผูเ้สนอซือ้ทรพัย ์(ไมเ่สยีค่าธรรมเนียม) 
 กรณีที ่2 : กรรมการของนิตบุิคคลนัน้ เปลีย่นเป็นนิตบุิคคลได ้หรอื นิตบุิคคลเปลีย่นเป็น

กรรมการได ้ (ไม่เสยีค่าธรรมเนียม) 
 กรณีที ่3 : บุคคลที ่3 ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง (เสยีค่าธรรมเนียม 2% ของราคาอนุมตัขิาย) 

 

 เงื่อนไขในรำยละเอียดทรพัย ์ท่ีระบุว่ำ "มีผูใ้ช้ประโยชน์" คืออะไร 

ทรพัยย์งัม ีผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ พกัอาศยั หรอื ใชป้ระโยชน์อยูภ่ายในทรพัยข์องธนาคาร 
 

 กรณีท่ีทรัพย์ยังมีผู้ใช้ประโยชน์อยู่ภำยใน ธนำคำรจะด ำเนินกำรขับไล่ให้

หรือไม ่

หากทรพัยไ์ด้รบัการโอนกรรมสทิธิเ์ป็นของธนาคารแล้ว ธนาคารจะมขี ัน้ตอนเจรจาต่อรอง หรอื
ด าเนินการฟ้องบงัคบัขบัไล่ตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่หากผูเ้สนอซื้อทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่ง
ธนาคารฟ้องขบัไล่หรือยงัไม่แล้วเสร็จ  และธนาคารอนุมตัิขายตามสภาพแล้ว ธนาคารจะยุติ
กระบวนการขบัไล่ทัง้หมด และเป็นภาระของผูซ้ือ้ทีจ่ะตอ้งด าเนินการขบัไล่เองต่อไป 
 

 หำกลูกค้ำสนใจขอเช่ำทรพัยข์องธนำคำร ได้หรือไม ่

ปัจจุบนัทางธนาคารยงัไม่มนีโยบายใหล้กูคา้เช่าทรพัยข์องธนาคาร 



5 
 

 

 ลูกค้ำสนใจและสอบถำมทรพัยข์ำยทอดตลำด  
ธนาคารขายเฉพาะทรพัยท์ี่ธนาคารประมูลซื้อมาแล้วเท่านัน้ ทรพัยท์ี่อยู่ระหว่างประกาศขาย
ทอดตลาด ลกูคา้ตอ้งตดิต่อกรมบงัคบัคดเีพื่อสอบถามขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 กรณี ลูกค้ำต้องกำรขอส ำเนำโฉนดของทรพัยท่ี์สนใจได้หรือไม ่  
สามารถจดัส่งส าเนาโฉนดใหก้บัลกูคา้ได ้ดงันี้   

 กรณี  ลูกค้าที่สนใจทรพัย์ และต้องการดูรูปแปลงที่ดนิ เพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อ 
ธนาคารสามารถจดัส่งส าเนาโฉนดเฉพาะดา้นหน้าเท่านัน้ 

 กรณี  ลกูคา้ทีผ่่านการอนุมตัขิายแลว้ ธนาคารสามารถจดัส่งส าเนาโฉนดไดท้ัง้ฉบบั 

 

 

 

 


