เอกสารแนบใบเสนอราคาซื้อทรัพย

เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการแขงขันราคาเสนอซื้ออสังหาริมทรัพยรอการขายของธนาคาร

1. รายการทรัพย
ที่จัดแขงขันราคา

รายละเอียด
รหั ส รายการทรั พ ย 63CC021501347 ประเภท อาคารพาณิ ช ย โฉนดเลขที่ 15525 ตํ า บลหนองควายโซ
อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เนื้อที่รวม 1 ไร ตามแผนที่และรูปภาพทรัพยสินที่สามารถเปดดูไดใน Website
ของธนาคารที่ https://npa.krungthai.com/

2. ราคาเสนอขั้นต่ํา

จํานวนเงิน 10,765,000.-บาท (สิบลานเจ็ดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)

3. เงื่อนไข

3.1 การขายนี้เปนการขายตามสภาพของทรัพย ไมวาจะเห็นประจักษหรือไม โดยผูเสนอราคาจะ ตองทําการ
ตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยสินทั้งหมดดวยตนเอง โดยธนาคารถือวาผูเสนอราคาไดเห็นทรัพยนี้แลว
ธนาคารไมรับรองและรับผิดชอบตอสภาพของทรัพยที่ปรากฏขอมูลตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือขอมูล
ทางเอกสารที่ไดแสดงไว และในกรณีที่ทรัพยมีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยนั้น ให
เปนภาระของผูเสนอราคาที่ตองดําเนินการฟองคดีตอศาล เพื่อใหบังคับตามสิทธิเองทั้งสิ้น โดยธนาคาร
ไมตองรวมรับผิดชอบและไมรับผิดชอบตอการรอนสิทธิใด ทั้งไมตองสงเงินคืนตามราคาใหแกผูเสนอราคา
ดวย
3.2 กรณีที่ทรัพยของธนาคารมีภาระผูกพันซึ่งจะตองใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนกอนเปนลําดับแรก ตามเงื่อนไขสัญญา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผูเสนอราคาจะซื้อทรัพยสินได เมื่อลูกหนี้ผูมีสิทธิซื้อคืนสละสิทธิ หรือไมใชสิทธิซื้อคืน
ทรัพยสินดังกลาวแลว
3.3 เรื่องเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เปนไปตามโฉนดที่ดิน/เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนเขตเนื้อที่ที่ดินเปน
อยางไร เนื้อที่ที่ดินเทาใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม หากมีผูโตแยงสิทธิ
ผูเสนอราคาพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์โดยลําพัง โดยธนาคารจะไมรับรองและไมรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น
3.4 ผู เ สนอราคาจะต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบว า หากผู เ สนอราคาต อ งรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์
อสังหาริมทรัพยแลว ผูเสนอราคามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะเปนผูมีสิทธิเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์/ผูทรงสิทธิหรือไม
3.5 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการตามที่ประกาศฉบับนี้ และจะ ตองปฏิบัติ
ตามบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยที่กระทําไวตอผูขายดวย หากขอความในประกาศ
ขัดแยงกับบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ใหใชบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อ
ทรัพยเปนหลักในการปฏิบัติ
3.6 ธนาคารมีสิทธิแตผูเดียวที่จะพิจารณาอนุมัติใหผูเสนอราคารายใดชนะการแขงขันราคา และ/หรืออนุมัติ
ขายทรัพยพรอมขายนี้ใหแกผูเสนอราคารายใดก็ได ซึ่งอาจมิใชผูเสนอราคาสูงสุด
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ และหรือยกเลิกการแขงขันราคา โดยไมตองแจงใหผูเสนอ
ราคาทราบลวงหนาก็ได
4. วิธีการแขงขันราคา วิธียื่นซองเสนอราคา (Sealed Bid) โดยกําหนดราคาขั้นต่ํา
ลงทะเบียนแขงขันราคา วันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแตเวลา 10.00-11.00 น. และเปดซองการแขงขันราคาใน
5. กําหนดวัน / เวลา
และสถานที่ยื่นซอง / วันเดียวกัน ในเวลา 11.10 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาสระบุรี ชั้น 3 เลขที่ 78/2 ถนนสุดบรรทัด
เปดซองเสนอราคา ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ลงชื่อ ............................................................. ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ
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6. หลักประกันการ
เสนอซื้อทรัพยสิน

6.1 ผูเสนอราคาตองวางเงินเปนประกันการแขงขันราคา 10% จํานวน 1,076,500.-บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่น
หกพันหารอยบาทถวน)
6.2 เงินประกันการแขงขันราคาตองชําระเปนแคชเชียรเช็ค/ดราฟทสั่งจาย“บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ขีดครอม
เฉพาะ(Account Payee Only) และขีดคําวา“หรือผูถือ” ออก (หากการสงเรียกเก็บมีคาใชจาย/ คาธรรมเนียม
ใหผูเสนอซื้อ/ผูเสนอราคาเปนผูชําระคาใชจาย/คาธรรมเนียม) โดยวางเปนประกันตอธนาคาร พรอมกับใบ
เสนอราคาซื้อทรัพยของธนาคาร

7. หลักเกณฑการ
แขงขันราคา

7.1 ผูเขาแขงขันราคาตองปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับของธนาคารในการแขงขันราคาซื้อทรัพย
ทุกประการ พรอมยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอรมของธนาคาร และตองเสนอราคาไมต่ํากวาราคาขั้นต่ําที่
ธนาคารกําหนด
7.2 เมื่อเปดซองการแขงขันราคาแลว ใหเลือกผูเสนอราคาสูงสุดเปนผูชนะการแขงขันราคา ทั้งนี้ ราคาสูงสุด
ดังกลาวจะตองไมต่ํากวาราคาขั้นต่ํา และผูเสนอราคารายดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ
และขอบังคับในการแขงขันราคาทุกประการ
7.3 สําหรับผูเสนอราคาที่แพการแขงขัน หากผูเสนอราคารายใดไดเสนอราคาไมต่ํากวาราคาขั้นต่ํา และไดปฏิบัติ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับในการแขงขันราคาโดยถูกตองทุกประการแลว ใหคืนเงินวางประกันแก
ผูเสนอราคารายดังกลาว แตหากผูเสนอราคารายใดไดเสนอราคาต่ํากวาราคาขั้นต่ํา และหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับในการแขงขันราคาไมวาขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกัน ใหถือวาเปน
ผูผิดสัญญา และใหริบเงินวางประกันทั้งหมด
7.4 กรณีมีผูเสนอราคาสูงสุดเทากัน ใหจัดแขงขันราคาใหมเฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเทากันนั้น เพื่อใหไดผูที่
เสนอราคาสูงสุดเปนผูชนะการแขงขันราคาเพียงรายเดียว ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกการแขงขันราคา หรือไมขายทรัพยเวลาใดๆ ก็ได โดยไมตองแจงแสดงเหตุผลใหทราบ
7.5 การพิจารณาตัดสินของธนาคารหรือคณะกรรมการเปดซองและตัดสินการแขงขันราคาใหถือเปนที่สุด
8.1 ใบเสนอราคา : ใหใสซองจดหมายปดผนึก พรอมลงลายมือชื่อ หรือขีดครอมรอยตอบนฝาซองจดหมาย
8.2 หลักประกันการเสนอซื้อทรัพย ตามขอ 6.
8.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
8.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
8.3.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
(ไมเกิน 30 วัน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ
8.3.3 การมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล : หลักฐานตาม 8.3.1 หรือ 8.3.2
พรอมหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป 30 บาท) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บานของผูรับมอบอํานาจ
9.1 เงินประกันการซื้อทรัพย ตามขอ 6. ถือเปนสวนหนึ่งของเงินประกันการซื้อทรัพยเพิ่มเติมจนครบ 10% ของ
ราคาขายทรัพย
9.2 ผูชนะการแขงขันราคาจะตองวางเงินประกันการซื้อทรัพยสินเพิ่มเติมจากเงินประกัน ตามขอ 6. จนครบ 10% ของ
ราคาขายทรัพยสิน พรอมทําบันทึกข อตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยสินกั บธนาคาร ภายในวันที่
18 เมษายน 2564 โดยชําระเงินคาซื้อทรัพยสินใหแกธนาคารเปนการเสร็จสิ้นครบถวนพรอมรับโอนกรรมสิทธิ์
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือผอนผันเงื่อนไขการขาย เปนสิทธิของธนาคารแตเพียงผูเดียว

8. หลักฐาน
ประกอบการเสนอ
ซื้อทรัพยสิน

9. การชําระเงินคา
ซื้อทรัพยสิน

ลงชื่อ ............................................................. ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ
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9. การชําระเงิน
คาซื้อทรัพยสิน

9.3 หากผูชนะการแขงขันราคาไมเขาทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพยกับธนาคาร และ/หรือไมรับ
โอนกรรมสิทธิ์ ผูชนะการแขงขันราคายินยอมใหธนาคารริบเงินประกันทั้งหมด ที่วางไวกับธนาคารไดทันทีโดย
ผูชนะการแขงขันราคาตกลงสละสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
9.4 หากผูชนะการแขงขันราคาประสงคจะใหนําเงินประกันการซื้อทรัพย ตามขอ 9.2 เปนสวนหนึ่งของการชําระ
ราคาซื้อทรัพยสิน ผูชนะการแขงขันราคาจะตองมีหนังสือแจงความประสงคใหธนาคารทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์
9.5 ในการชําระเงินประกันฯ และคาซื้อทรัพยสวนที่เหลือ ขอใหชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท สั่งจาย “บมจ.
ธนาคารกรุงไทย” ขีดครอมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคํา วา “หรือผูถือ” ออก (หากการสง
เรียกเก็บมีคาใชจาย/คาธรรมเนียม ใหผูเสนอราคาเปนผูชําระคาใชจาย/คาธรรมเนียม)

10. คาใชจายใน
10.1 คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูชําระ
การโอนกรรมสิทธิ์ 10.2 คาภาษีเงินไดฯ และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ
และคาใชจายอื่น ๆ 10.3 คาใชจายสวนกลางอาคารชุด/หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงฯ ธนาคารเปนผูชําระ
10.4 คาใชจายและคาทนายความในการดําเนินการกับผูบุกรุก/อาศัย (ถามี) ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระ
10.5 คาภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระ
10.6 คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผูรับโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายอื่น ๆ นอกจากขางตน (ถามี)
ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระ
11. การผิดเงื่อนไข

สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมโปรด
ติดตอ

ผูเสนอราคาจะตองทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการซื้อทรัพยใหเขาใจ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ถือวาผูเสนอราคาไดสละสิทธิการเสนอซื้อทรัพย และยินยอมใหธนาคารริบเงิน
ประกัน และเงินอื่นใดที่ผูเสนอราคาไดชําระไวแลวทั้งจํานวน
สํานักงานเขตสระบุรี โทร. 0-3621-3190, 084-0758796
ฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Website :
https://npa.krungthai.com/
ผูประสานงาน
 คุณอรอนงค : 02-208-8780 / มือถือ 08-1855-4449
 คุณพิชญสินี : 02-208-7528 / มือถือ 09-5372-1902
 คุณภิรมย
: 02-208-8334 / มือถือ 08-9005-6322
 คุณยุทธนันท : 02-208-8992 / มือถือ 08-3811-1047

ลงชื่อ ............................................................. ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ

ใบลงทะเบียนการแขงขันราคาทรัพยสินพรอมขาย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาสระบุรี ชัน้ 3 เลขที่ 78/2 ถ.สุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2564

ชื่อ – สกุล ผูแขงขันราคา .……………...……....……............................................................…… สัญชาติ ………..........…… อายุ …..…..… ป
ชื่อ – สกุล ผูรับมอบอํานาจ .…………..……...............……........…………………….…………… สัญชาติ ….……....…..… อายุ .….......…... ป
บานเลขที่ …............................… หมูที่ …......… หมูบาน/อาคารชุด ……....................…......…......……. ซอย ….....…................................
ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ..................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย ……............... โทรศัพท .............................โทรศัพทมือถือ.............................................E-mail……..........................................
1. รายการทรัพยที่เสนอซื้อ ประเภททรัพย อาคารพาณิชย รหัสรายการทรัพย 63CC021501347 โฉนดเลขที่ 15525 ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1-0-0.0 ไร
2. หลักฐานประกอบการยื่นซองแขงขันราคา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีบุคคลธรรมดา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแขงขันราคา
 สําเนาทะเบียนบานของผูแขงขันราคา
 หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิไดมายื่นซองแขงขันราคาดวยตนเอง (ติดอากรแสตป 30 บาท)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
 หนังสือยินยอมซื้อทรัพยตามสภาพ
กรณีนิติบุคคล
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองภายใน 1 เดือน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิไดมายื่นซองแขงขันราคาดวยตนเอง (ติดอากรแสตป 30 บาท)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
 หนังสือยินยอมซื้อทรัพยตามสภาพ
3. เงินประกันการแขงขันราคา
 แคชเชียรเช็ค  ดราฟท [ขีดครอมเฉพาะ (A/C Payee Only) และขีด “หรือผูถือ” ออก] ของธนาคาร…………………………………
สาขา ….............….........…..................…... เลขที่ ..…....................… ลงวันที่ …….............……....… สั่งจาย “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” จํานวน
เงิน 1,076,500.-บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการแขงขันราคาขายทรัพยสินของ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุก

ประการ
ลงชื่อ …........................................................………… ผูแขงขันราคา / ผูรับมอบอํานาจ
( …………..…....................….………..…..……. )

.................. / ................ / ..................
สําหรับคณะกรรมการลงทะเบียนและตรวจรับซองแขงขันราคา
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐานการยื่นซองเสนอราคาเปนไปตามที่กําหนด
......................................................
(
)
ประธานกรรมการ

......................................................
......................................................
(
)
(
)
กรรมการ
กรรมการ
การรับและคืนเงินประกันการแขงขันราคา
กรณีเปนผูเสนอราคาสูงสุด
กรณีเปนผูแขงขันราคาไมได
ขาพเจายินยอมใหนําเงิน ประกั นการแขง ขันราคาซื้ อ ทรัพ ย สิน
ข าพเจ าได รับคื น เงินประกันการแขง ขันราคาซื้อ ทรั พย สิ น แล ว
ตามรายละเอียด ขอ 3 วางเปนเงินประกันสวนหนึ่งในการซื้อทรัพยสิน
ตามรายละเอี ย ด ข อ 3 เนื่ อ งจากแข ง ขัน ราคาซื้ อ ทรัพ ย ไ ม ไ ด
ลงชื่อ ..……....……........……. ผูแขงขันราคา/ผูรับมอบอํานาจ
ลงชื่อ ..………...............……. ผูแขงขันราคา/ผูรับมอบอํานาจ
(…..…......................................................………….. )
(…..…......................................................………….. )
............... / ............. / .............
............... / ............. / .............

ใบเสนอราคาซื้อทรัพย
วันที่ 8 เมษายน 2564
ดวยขาพเจา บริษัท / หางหุนสวนจํากัด / นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................
อยูบานเลขที่ / สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ............................... หมูที่ ............. หมูบาน / อาคาร .......................................................
ซอย ................................. ถนน ................................... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ...............................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท .................................. มือถือ .......................................
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ ผูเสนอราคา ” มีความประสงคขอซื้อทรัพยสินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา " ธนาคาร ”
ประเภททรัพย อาคารพาณิชย รหัสรายการทรัพย 63CC021501347 โฉนดเลขที่ 15525 ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัด
สระบุรี เนื้อที่ 1-0-0.0 ไร ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ทรัพยพรอมขาย” ในราคา..........................................................................บาท
(......................................................................................................................................)
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาตกลงและรับทราบวา การเสนอราคาซื้อทรัพยพรอมขายดังกลาว ตองมีการแขงขันราคากับผูเสนอราคาราย
อื่น ๆ และผูเสนอราคาสูงสุดจะเปนผูชนะการแขงขันราคา โดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดในการเสนอราคาขางตน ดังนี้
1. ราคาขั้นต่ําที่จะเสนอตองไมต่ํากวาราคาขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนด เปนเงิน 10,765,000.-บาท (สิบลานเจ็ดแสน
หกหมื่นหาพันบาทถวน) หากผูเสนอซื้อรายใดเสนอราคาต่ํากวาราคาขั้นต่ําใหถือวาเปนผูผิดสัญญาและใหริบเงินวาง
ประกันทั้งหมด
2. ผูเสนอราคาตกลงวางเงินประกันการยื่นซองแขงขันราคาใหแกธนาคารพรอมใบลงทะเบียนการแขงขันราคา โดย
สงมอบ  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท ขีดครอมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก เปนจํานวนเงิน
1,076,500.-บาท (หนึ่ งล านเจ็ ดหมื่ นหกพั นห ารอยบาทถ วน) สั่ งจ ายในนาม “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” (หากการสงเรีย กเก็ บ มี
คาใชจาย / คาธรรมเนียม ใหผูเสนอราคาเปนผูชําระคาใชจาย / คาธรรมเนียม)
ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูชนะการแขงขันราคา เงินที่วางเปนหลักประกันการยื่นซองการแขงขันราคา ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของเงินประกันการซื้อทรัพยพรอมขาย สําหรับผูเสนอราคาที่มิไดเปนผูชนะการแขงขันราคา หากผูเสนอราคารายใดไดเสนอราคา ไมต่ํา
กวาราคาขั้นต่ํา และไดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับในการแขงขันราคาโดยถูกตองทุกประการแลว ธนาคารจะคืนเงิน
ประกันดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีการจัดแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยพรอมขาย โดยไมมีดอกเบี้ย
หากผูเสนอราคารายใดไมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพย ตามที่ธนาคารได
ประกาศ และ/หรือ แจงใหทราบ และ/หรือ ไมปฏิบัติตามขอบังคับในการแขงขันราคาของธนาคารไมวากรณีใดๆ ธนาคารจะถือวา
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูผิดสัญญา และริบเงินประกันการแขงขันราคาทั้งหมด รวมทั้ง ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเปนผูชนะการ
แขงขันราคาและเปนผูซื้อทรัพยได แตไมชําระคาซื้อทรัพย ธนาคารมีสิทธินําทรัพยนั้นออกขายใหม
3. ธนาคารจะรั บ ยื่ น ซองเสนอแข ง ขั น ราคา และเงิ น ประกั น การแข ง ขั น ราคา พร อ มเอกสารหลั ก ฐาน ในวั น ที่
8 เมษายน 2564 ตั้งแต เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เปดซองเสนอราคาและพิจารณาผลการแขงขันราคาในวันเดียวกันตั้งแตเวลา
11.10 น. เปนตนไป ณ. บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาสระบุรี ชั้น 3 เลขที่ 78/2 ถ.สุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
ลงชื่อ ............................................................. ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ

-24. หลักเกณฑในการตัดสินการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยพรอมขาย มีดังนี้
4.1 กรณีมีผูเสนอราคาสูงสุดเทากันตั้งแต 2 รายขึ้นไป ธนาคารจะจัดใหเฉพาะผูเสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุดเทากัน
นั้นเสนอราคาใหมจนกวาจะไดผูเสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว โดยวิธียื่นซองแขงขันราคา (Sealed Bid) ซึ่งราคาที่เสนอใหมตอง
ไมต่ํากวาราคาสูงสุดที่เสนอไวเดิม
4.2 การตัดสินของธนาคาร หรือคณะกรรมการเปดซองและตัดสินการแขงขันราคาใหถือเปนที่สุด
4.3 ในกรณีผูเสนอราคาสูงสุดสละสิทธิ์ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยพรอมขาย หรือ
ยกเลิกผลการแขงขันราคาเสนอซื้อทรัพยพรอมขายไดตามที่ธนาคารเห็นสมควร
4.4 หามแกไขขอความ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื้อทรัพย
5. ผูชนะการแขงขันราคาจะตองทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย ภายใน 10 วัน นับจากวันที่แขงขันราคา
(ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564) พรอมทั้งชําระเงินประกันการซื้อทรัพยเพิ่มจนครบ 10% ของราคาขายทรัพย (เงินประกันการแขงขัน
ราคาตาม ขอ 2. ถือเปนสวนหนึ่งของเงินประกันการซื้อทรัพย) สวนเงินที่คางชําระอีก 90% จะตองชําระภายใน 45 วัน นับจากวันที่
แขงขันราคา (ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564)
6. ผูเสนอราคาตองตกลงรับทราบ การเสนอซื้อทรัพยไมมีผลผูกพันให บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตองอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ใหแกผูเสนอราคาซื้อทรัพยแตอยางใด
7. ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการขายทรัพยพรอมขาย การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือยกเลิกการแขงขันราคา
หรือไมขายทรัพยพรอมขายในเวลาใด ๆ ก็ได โดยไมตองแจงหรือแสดงเหตุผลใหทราบ
8. ทรั พ ย พ ร อมขายข างต น เป นการขายแบบเหมายกแปลง ตามเนื้ อที่ ซึ่ งระบุ ไว ในเอกสารสิ ท ธิ์ และตามสภาพที่ เป น
อยูจริง ผูเสนอราคาตกลงและรับทราบวาผูเสนอราคามีหนาที่ในการตรวจสอบทรัพยพรอมขายที่จะซื้อขาย เชน แนวเขตที่ดิน สภาพ
ที่ดิน จํานวนเนื้อที่ และสภาพของสิ่งปลูกสราง เปนตน หากภายหลังปรากฏวา สภาพทรัพยพรอมขายไมตรงกับรายละเอียดทรัพย
พรอมขายที่ธนาคารไดแจงไว หรือไมตรงกับขอมูลที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์แลว ผูเสนอราคาตกลงสละสิทธิที่จะเรียกใหธนาคาร
ตองรับผิดชดใชใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์และคาใชจายอื่น ๆ
9.1 คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูชําระ
9.2 คาภาษีเงินไดฯ และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเปนผูชําระ
9.3 คาใชจ ายสวนกลางนิติบุ คคลอาคารชุด / หมูบานจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกขอตกลงการวางเงินประกันการซื้อทรัพย
ธนาคารเปนผูชําระ (ถามี)
9.4 ผูชนะการแขงขันราคามีหนาที่ที่จะตองดําเนินการกับผูอยูอาศัย / ผูบุกรุก (ถามี) ใหออกจากทรัพยดังกลาวเอง
รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินคดี คาทนายความ ฯลฯ ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระทั้งหมด ทั้งนี้ หากครบกําหนดจะตอง
รับโอนกรรมสิทธิ์ แตผูอยูอาศัย / ผูบุกรุกยังไมยอมยายออกจากทรัพยดังกลาว ผูชนะการแขงขันราคาจะตองชําระเงินคาซื้อทรัพย
ทั้ ง หมดให ค รบถ ว นและรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห เสร็ จ สิ้ น โดยจะนํ า เอาเหตุ ดั ง กล า วมาเป น ข อ อ า งในการไม ชํ า ระเงิ น ค า
ซื้อทรัพยและรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยไมได
9.5 คาภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระ
9.6 คา ธรรมเนีย มในการเปลี ่ย นชื ่อ ผู รับ โอนกรรมสิท ธิ ์ คา ธรรมเนีย มและคา ใชจ า ยอื ่น ๆ นอกจากขา งตน
(ถามี) ผูชนะการแขงขันราคาเปนผูรับภาระ
10. หากผูเสนอราคาผิดนัด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับในการแขงขันราคาที่ธนาคารไดกําหนดไว
ผูเสนอราคายินยอมใหธนาคารริบเงินประกันการแขงขันราคา เงินประกันการซื้อทรัพย รวมทั้งเงินชําระราคาซื้อทรัพยพรอมขายที่
ไดวางไวทั้ งหมดกับธนาคาร และใหยกเลิกการขายทรัพ ยพ รอมขายดังกลาว โดยผูเสนอราคาตกลงสละสิท ธิในการเรียกรอ ง
คาเสียหายใด ๆ จากธนาคาร และจะไมถือวาการกระทําของธนาคารทําใหผูเสนอราคาขาดประโยชน หรือกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผูเสนอราคาทรัพยสิน

ลงชื่อ ............................................................. ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ

-311. ผูแนะนําในการซื้อทรัพยพรอมขาย
 ไมมีผูแนะนํา โดยทราบขอมูลทรัพย / การแขงขันราคาจาก ..................................................................
 มีผูแนะนํา  (1) เปนพนักงานธนาคาร ชื่อ .........................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หนวยงาน ..................................................................
(2) เปนพนักงานธนาคาร ชื่อ .........................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หนวยงาน ..................................................................
(3) เปนพนักงานธนาคาร ชื่อ .........................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หนวยงาน .................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ ..............................................................................
บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................... โทรศัพท .....................
ประทับตรา (หากมี)

ลงชื่อ ....................................................... ผูเสนอราคา / ผูรับมอบอํานาจ
( .............................................................. )

สําหรับคณะกรรมการเปดซองและตัดสินการแขงขันราคา
ผลการเปดซองแขงขันราคา
 เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาเปนไปตามที่กําหนด  เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาไมเปนไปตามที่กําหนด
 เปนผูแขงขันราคาได เนื่องจากเสนอราคาซื้อสูงสุด ในราคา ........................................................................................................ บาท
 เปนผูแขงขันราคา ที่เสนอราคาซื้อต่ํากวารายอื่น หรือไมเปนไปตามขอบังคับ หลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ธนาคารกําหนด
..........................................................
(....................................................................)
............ / ............ / ............

...........................................................
(....................................................................)
............ / ............ / ............

...........................................................
(....................................................................)
............ / ............ / ............

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-4-

วันที่ 8 เมษายน 2564
เรียน

ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารฝาย
ฝายบริหารทรัพยสินพรอมขาย

เรื่อง

หนังสือยืนยันการซื้อทรัพยสินรอการขายของธนาคาร
ตามทีข่ าพเจา ................................................................................. ไดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
เพื่อเขารวมแขงขันราคาทรัพยสินพรอมขายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ประเภท ประเภททรัพย อาคารพาณิชย
รหัสรายการทรัพย 63CC021501347 โฉนดเลขที่ 15525 ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1 ไร
ข า พเจ า ได ต รวจสอบสภาพทรั พ ย ดั ง กล า วจนเป น ที่ พ อใจแล ว และได รั บ ทราบคํ า ชี้ แ จงจากพนั ก งานราย
.......................................................................แลว ขาพเจาตกลงยินยอมรับทราบเงื่อนไขการขายทรัพยของธนาคาร
ทุกประการ ดังนี้
1.การขายนี้ เป น การขายตามสภาพของทรัพ ย ขายเหมายกแปลง โดยผู เสนอซื้ อ มี ห น า ที่ ต อ งตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยพรอมขายตามสถานที่ แผนที่การไป ตรวจสอบระวางที่ดินและตรวจสอบสภาพทรัพยพรอม
ขายที่เสนอซื้อ โดยไดรับสําเนาเอกสารสิทธิ์ในการตรวจสอบเบื้องตนแลว
2.เนื้อที่ดินที่ปรากฏตามสารบัญเอกสารสิทธิ์ ผูเสนอซื้อรับทราบวา หากแนวเขต จํานวนเนื้อที่ เพิ่มหรือลด หรือ
ถู ก ทั บ ซ อ นกั บ เอกสารสิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น หรือ ไม ต รงตามเอกสารสิ ท ธิ์ หรือ แผนที่ ตั้ งทรัพ ย /รูป ภาพทรัพ ย มี ค วาม
คลาดเคลื่อน หรือสวนตอเติม หากมีผูโตแยงสิทธิ ผูเสนอซื้อพึงใชสิทธิในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ตามลําพัง โดยธนาคารจะ
ไมรับรองและไมรับผิดชอบทั้งสิ้น
3.ผูเสนอซื้อรับทราบวาทรัพยดังกลาวขางตนมีผูใชประโยชนในทรัพยและ/หรือมีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัย
สิทธิอื่นใดเหนือทรัพยนั้น ตกลงใหเปนภาระทั้งหมดของผูเสนอซื้อเปนผูดําเนินคดีกับผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัย เพื่อใหออก
จากทรัพยที่จะซื้อ โดยธนาคารไมตองรวมรับผิดชอบและไมรับผิดชอบตอการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไมตองสงเงินคืน
ตามราคาใหแกผูเสนอซื้อดวย
4.ผูเสนอซื้อตกลงยินยอมจะไปดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในทางเขา-ออก และสาธารณูปโภค
ในที่ดินแปลงดังกลาวดวยคาใชจายของผูเสนอซื้อเอง โดยจะไมเรียกรองใหผูขายตองรับผิดใดๆ ในการซื้อขายที่ดินแปลง
ดังกลาวอีกตอไป
5.ผูเสนอซื้อตกลง และรับทราบวาไมมีผลผูกพันใหธนาคารตองอนุมัติสินเชื่อใหแกผูเสนอซื้อแตอยางใด และ/
หรือ หากผูเสนอซื้อไมผานการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร หรือธนาคารอื่นใด ผูเสนอซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อ
ทรัพยและรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกําหนด โดยจะไมขอยกเลิกการซื้อทรัพย และ/หรือ ขอใหธนาคารคืนเงินประกันการซื้อ
ทรัพย
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรือความประสงคที่จะซื้อทรัพยดังกลาวขางตน และเพื่อยืนยันวา ผู
เสนอซื้อจะไมนําเรื่องดังกลาวขางตนมาเปนขอรองเรียน/ขอเรียกรองใดๆตอธนาคารที่จะไมชําระเงินคาซื้อทรัพยและรับ
โอนกรรมสิทธิ์ภายในกําหนด และ/หรือขอยกเลิกการซื้อทรัพยและ/หรือขอใหธนาคารคืนเงินประกันการซื้อทรัพย และ/หรือ
ฟองรองดําเนินคดีกับธนาคารแตอยางใด ดังนั้น ผูเสนอซื้อจึงไดลงนามในหนังสือฉบับนี้มอบใหกับธนาคารเก็บไวเปน
หลักฐาน ตอไป
ประทับตรา (ถามี) ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอราคา/ผูรับมอบอํานาจ
(.........................................................)

หนังสือมอบอํานาจ

ติดอากร
แสตมป
30 บาท

เขียนที่ ...............................................................................................
วันที่ .................. เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ......................................................................................................................................................
ขอมอบอํานาจให ................................................................................................................................................................................................
ซึ่งเปนผูถือบัตร .............................................. เลขที่ ...................................................... ออกใหโดย ........................................................
อยูบานเลขที่ ............................. หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ...................................................................
ตําบล/แขวง ...................................................... อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ..............................................................
เปนผูรับมอบอํานาจเขารวมแขงขันราคาซื้อทรัพยสินประเภททรัพย อาคารพาณิชย รหัสทรัพย 63CC021501347 โฉนดเลขที่ 15525
ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1-0-0.0 ไร โดยใหผูรับมอบอํานาจมีอํานาจในการเขาแขงขันเสนอราคา
พรอมเสนอราคา และลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ประกอบการเสนอราคา เพื่อผูกพันตนที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ วิธีการในการแขงขันราคาซื้อทรัพยสิน ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กําหนด สงมอบแคชเชียรเช็ค /
ดราฟท ซึ่งเปนหลักประกันการแขงขันราคา รวมทั้งนําใบเสนอราคา เอกสารการแขงขันราคามายื่น หรือยกเลิกการเขารวม
แขงขันราคาแทนขาพเจาจนเสร็จการ
การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําไปดวย
ตนเอง และขาพเจาตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดประกาศไว
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาและผูรับมอบอํานาจ จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
ลงชื่อ

.................................................................................

ผูมอบอํานาจ

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

..................................................................................

ผูรับมอบอํานาจ

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

..................................................................................

พยาน

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

..................................................................................

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

พยาน

