เอกสารแนบใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่ งขันราคาเสนอซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ของธนาคาร
รายละเอียด
1. รายการทรั พย์
ที่จัดแข่ งขันราคา

รหัสรายการทรัพย์ 58NN031500330 จํานวน 1 รายการ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โฉนดเลขที่ 31111,26436
ตําบลศรี ภูมิ อํ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ เนื อ้ ที่ร วม 0-0-29.5 ไร่ ตามแผนที่และรู ปภาพ
ทรัพย์สินที่สามารถเปิ ดดูได้ ใน Website ของธนาคารที่ www.ktb.co.th/npa

2. ราคาเสนอขัน้ ตํ่า

จํานวนเงิน 18,500,000.-บาท (สิบแปดล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)

3. เงื่อนไข

3.1 การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ไม่วา่ จะเห็นประจักษ์หรื อไม่ โดยผู้เสนอราคาจะ ต้ องทํา
การตรวจสอบข้ อมูลและสภาพทรัพย์สินทังหมดด้
้
วยตนเอง โดยธนาคารถือว่าผู้เสนอราคาได้ เห็น
ทรัพย์นี ้แล้ ว ธนาคารไม่รับรองและรับผิดชอบต่อสภาพของทรัพย์ที่ปรากฏข้ อมูลตามเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดิน หรื อข้ อมูลทางเอกสารที่ได้ แสดงไว้ และในกรณี ที่ทรัพย์มีบุคคลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิ
อื่นใดเหนือทรั พย์นัน้ ให้ เป็ นภาระของผู้เสนอราคาที่ต้องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้ บงั คับ
ตามสิทธิเองทังสิ
้ ้น โดยธนาคารไม่ต้องร่ วมรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใด ทังไม่
้ ต้อง
ส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอราคาด้ วย
3.2 กรณีที่ทรัพย์ของธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ จะต้ องให้ สิทธิลูกหนี ้ซื ้อคืนก่อนเป็ นลําดับแรก ตามเงื่อนไข
สัญญาปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี ้ ผู้เสนอราคาจะซื ้อทรัพย์สินได้ เมื่อลูกหนี ้ผู้มีสิทธิซื ้อคืนสละสิทธิ หรื อไม่
ใช้ สิทธิซื ้อคืนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว
3.3 เรื่ องเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เป็ นไปตามโฉนดที่ดิน/เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนเขตเนื ้อที่ที่ดิน
เป็ นอย่างไร เนือ้ ที่ที่ดินเท่าใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อไม่ หากมี ผ้ ู
โต้ แย้ งสิทธิ ผู้เสนอราคาพึงใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์โดยลําพัง โดยธนาคารจะไม่รับรองและ
ไม่รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
3.4 ผู้เสนอราคาจะต้ อ งเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบว่า หากผู้เสนอราคาต้ อ งรั บโอนกรรมสิ ทธิ์
อสัง หาริ มทรั พ ย์ แ ล้ ว ผู้เ สนอราคามี คุณ สมบัติตามที่ก ฎหมายกํ า หนดในฐานะเป็ นผู้มีสิ ทธิ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์/ผู้ทรงสิทธิหรื อไม่
3.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศฉบับนี ้ และจะ ต้ อง
ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ที่กระทําไว้ ตอ่ ผู้ขายด้ วย หากข้ อความใน
ประกาศขัดแย้ งกับบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ให้ ใช้ บนั ทึกข้ อตกลงการวางเงิน
ประกันการซื ้อทรัพย์เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
3.6 ธนาคารมีสิทธิแต่ผ้ เู ดียวที่จะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ผ้ เู สนอราคารายใดชนะการแข่งขันราคา และ/
หรื ออนุมตั ขิ ายทรัพย์พร้ อมขายนี ้ให้ แก่ผ้ เู สนอราคารายใดก็ได้ ซึง่ อาจมิใช่ผ้ เู สนอราคาสูงสุด
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ และหรื อยกเลิกการแข่งขันราคา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
เสนอราคาทราบล่วงหน้ าก็ได้
วิธียื่นซองเสนอราคา (Sealed Bid) โดยกําหนดราคาขันตํ
้ ่า
ลงทะเบียนแข่งขันราคาวันที่ 22 กันยายน 2560 ตังแต่
้ เวลา 9.30 – 10.00 น. และเปิ ดซองการแข่งขันราคา
ในวันเดียวกัน ในเวลา 10.10 น. ณ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตเชียงใหม่ 1 อาคารสาขาข่วงสิงห์
ชัน้ 5 เลขที่ 30/1 ถ.โชตนา ต.ช้ างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

4. วิธีการแข่ งขันราคา
5. กําหนดวัน / เวลา
และสถานที่ย่ ืนซอง /
เปิ ดซองเสนอราคา
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6. หลักประกันการ
เสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

6.1 ผู้เสนอราคาต้ องวางเงินเป็ นประกันการแข่งขันราคา จํานวน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
ห้ าพันบาทถ้ วน)
6.2 เงินประกันการแข่งขันราคาต้ องชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์สงั่ จ่าย“บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีด
คร่ อ มเฉพาะ(Account Payee Only) และขีดคําว่า“หรื อ ผู้ถือ ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมี
ค่าใช้ จ่าย/ ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอซื ้อ/ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม) โดยวางเป็ น
ประกันต่อธนาคาร พร้ อมกับใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์ของธนาคาร
6.3 เงินประกันการแข่งขันราคาต้ องชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย”
ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมี
ค่าใช้ จ่าย/ ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอซื ้อ / ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม) โดยวาง
เป็ นประกันต่อธนาคาร พร้ อมกับใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์ของธนาคาร

7. หลักเกณฑ์ การ
แข่ งขันราคา

8. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

7.1 ผู้เข้ าแข่งขันราคาต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของธนาคารในการแข่งขันราคา
ซื ้อทรัพย์ทกุ ประการ พร้ อมยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์ มของธนาคาร และต้ องเสนอราคาไม่ตํ่า
กว่าราคาขันตํ
้ ่าทีธ่ นาคารกําหนด
7.2 เมื่อเปิ ดซองการแข่งขันราคาแล้ ว ให้ เลือกผู้เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา ทังนี
้ ้ ราคา
สูงสุดดังกล่าวจะต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า และผู้เสนอราคารายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาทุกประการ
7.3 สําหรับผู้เสนอราคาที่แพ้ การแข่งขัน หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า และได้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดยถูกต้ องทุกประการแล้ ว ให้ คืนเงินวาง
ประกันแก่ผ้ ูเสนอราคารายดังกล่าว แต่หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาตํ่ากว่าราคาขัน้ ตํ่า และ
หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใดหรื อหลาย
ข้ อรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา และให้ ริบเงินวางประกันทังหมด
้
7.4 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ จดั แข่งขันราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันนัน้ เพื่อให้
ได้ ผ้ ู ที่ เสนอราคาสู ง สุ ดเป็ นผู้ ชนะการแข่ ง ขันราคาเพี ยงรายเดี ยว ทัง้ นี ้ ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการแข่งขันราคา หรื อไม่ขายทรั พย์เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดง
เหตุผลให้ ทราบ
7.5 กรณี ที่ผ้ ูเสนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา แต่ไม่ชําระค่าซื ้อทรั พย์ภายในกําหนด(ตามข้ อ 9)
ธนาคารมีสิทธินําทรั พย์นัน้ ออกขายใหม่ และหากขายทรั พย์ ดงั กล่าวได้ เงินจํานวนสุทธิ น้อยกว่า
ราคาซื ้อทรั พย์สูงสุดในครั ง้ ก่อ น ผู้เสนอราคาซึ่งชนะการแข่งขันในครั ง้ ก่อนจะต้ องรั บผิดชอบใน
จํานวนเงินส่วนที่ขาดและชดใช้ ให้ แก่ธนาคารทังหมด
้
7.6 การพิจารณาตัดสินของธนาคารหรื อคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ นที่สดุ
8.1 ใบเสนอราคา : ให้ ใส่ซองจดหมายปิ ดผนึก พร้ อมลงลายมือชื่ อ หรื อ ขีดคร่ อมรอยต่อบนฝาซอง
จดหมาย
8.2 หลักประกันการเสนอซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 6.
8.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
8.3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
8.3.2 กรณีนิตบิ คุ คล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจากกระทรวงพาณิชย์
(ไม่เกิน 30 วัน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มี
อํานาจ
8.3.3 การมอบอํานาจให้ กระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คล : หลักฐานตาม 8.3.1
หรื อ 8.3.2 พร้ อมหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
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9. การชําระเงิน
ค่ าซือ้ ทรั พย์ สิน

9.1 เงินประกันการซื ้อทรั พย์ ตามข้ อ 6. ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มเติมจนครบ 10%
ของราคาขายทรัพย์
9.2 ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องวางเงินประกันการซื ้อทรั พย์สินเพิ่มเติมจากเงินประกัน ตามข้ อ 6. จนครบ
10% ของราคาขายทรัพย์สิน พร้ อมทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์สินกับธนาคาร
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยชําระเงินค่าซื ้อทรัพย์สินให้ แก่ธนาคารเป็ นการเสร็ จสิ ้นครบถ้ วนพร้ อมรับ
โอนกรรมสิทธิ์ ภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงหรื อผ่อนผันเงื่อนไขการขาย
เป็ นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
9.3 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาไม่เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรั พย์กบั ธนาคาร และ/
หรื อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันทังหมด
้
ที่วางไว้ กับ
ธนาคารได้ ทันที โดยผู้ชนะการแข่งขันราคาตกลงสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ จาก
ธนาคารทังสิ
้ ้น
9.4 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาประสงค์จะให้ นําเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 9.2 เป็ นส่วนหนึ่งของ
การชําระราคาซื ้อทรั พย์สิน ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์
9.5 ในการชําระเงินประกันฯ และค่าซื ้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ขอให้ ชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย
“บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก
(หากการส่งเรี ยกเก็บมีคา่ ใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม)
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
ค่าภาษีเงินได้ ฯ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกข้ อตกลงฯ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
ค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผู้บุกรุ ก/อาศัย (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคา
เป็ นผู้รับภาระ
10.5 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
10.6 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นอกจากข้ างต้ น (ถ้ ามี)
ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ

10. ค่ าใช้ จ่ายในการ
โอนกรรมสิทธิ์ และ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ

10.1
10.2
10.3
10.4

11. การผิดเงื่อนไข

ผู้เสนอราคาจะต้ องทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการซื ้อทรัพย์ให้ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่ งครัด หากปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใด ถือว่าผู้เสนอราคาได้ สละสิทธิการเสนอซื ้อทรัพย์ และยินยอม
ให้ ธนาคารริ บเงินประกัน และเงินอื่นใดที่ผ้ เู สนอราคาได้ ชําระไว้ แล้ วทังจํ
้ านวน

ข้ อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่ อ

สํานักงานเขตเชียงใหม่ 1 อาคารสาขาข่ วงสิงห์ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
เลขที่ 30/1 ถ.โชตนา ต.ช้ างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5335-7449 – 50 โทรสาร : 0-534081 - 53
ผู้ประสานงาน • คุณณัฏฐชัย สิริวภิ าส : 053-357449-51 ตอ 16 / มือถือ 089-755-4085
ฝ่ ายบริหารทรัพย์ สินพร้ อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Website : www.ktb.co.th/npa
ผู้ประสานงาน • คุณธันยบูรณ์ : 02-208-8210 / มือถือ 08-5807-6593
• คุณธันย์สิตา : 02-208-8339 / มือถือ 08-4075-6541

ใบเสนอราคาซือ้ ทรั พย์
วันที่ .....................................
ด้ วยข้ าพเจ้ า บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจํากัด / นาย / นาง / นางสาว ................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ / สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่ ............................... หมูท่ ี่ ............. หมูบ่ ้ าน / อาคาร .................................................
ซอย ............................... ถนน ................................ ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...............................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ .................................. มือถือ ..................................
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้เสนอราคา” มีความประสงค์ขอซื ้อทรัพย์สนิ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า "ธนาคาร”
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง รหัสรายการทรัพย์
58NN031500330 โฉนดเลขที่ 31111,26436 ตําบลศรี ภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ทรัพย์พร้ อมขาย” ในราคา .......................................บาท
(.....................................................................................................................................................................................)
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาตกลงและรับทราบว่า การเสนอราคาซื ้อทรัพย์พร้ อมขายดังกล่าว ต้ องมีการแข่งขันราคากับผู้เสนอราคา
รายอื่น ๆ และผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา โดยมีเงื่อนไขและข้ อกําหนดในการเสนอราคาข้ างต้ น ดังนี ้
1. ราคาขัน้ ตํ่าที่จะเสนอต้ องไม่ ต่าํ กว่ าราคาขัน้ ตํ่าที่ธนาคารกําหนด เป็ นเงิน 18,500,000.-บาท (สิบแปดล้ าน
ห้ าแสนบาทถ้ วน) หากผู้เสนอซือ้ รายใดเสนอราคาตํ่ากว่ าราคาขัน้ ตํ่าให้ ถือว่ าเป็ นผู้ผิดสัญญาและให้ ริบเงินวาง
ประกันทัง้ หมด
2. ผู้เสนอราคาตกลงวางเงินประกันการยื่นซองแข่งขันราคาให้ แก่ธนาคารพร้ อมใบลงทะเบียนการแข่งขันราคา
โดยส่งมอบ  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก เป็ น
จํานวนเงิน 185,000.-บาท (หนึง่ แสนแปดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) สัง่ จ่ายในนาม “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” (หากการส่งเรี ยกเก็บ
มีคา่ ใช้ จ่าย / ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย / ค่าธรรมเนียม)
ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา เงินที่วางเป็ นหลักประกันการยื่นซองการแข่งขันราคา ให้ ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของเงินประกันการซื ้อทรัพย์พร้ อมขาย สําหรับผู้เสนอราคาที่มิได้ เป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอ
ราคา ไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า และได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดยถูกต้ องทุกประการ
แล้ ว ธนาคารจะคืนเงินประกันดังกล่าว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีการจัดแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์พร้ อมขาย โดย
ไม่มีดอกเบี ้ย
หากผู้เสนอราคารายใดไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์ ตามที่ธนาคารได้
ประกาศ และ/หรื อ แจ้ งให้ ทราบ และ/หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับในการแข่งขันราคาของธนาคารไม่วา่ กรณีใดๆ ธนาคารจะถือ
ว่าผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ผิดสัญญา และริ บเงินประกันการแข่งขันราคาทังหมด
้
รวมทัง้ ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคารายใดเป็ น
ผู้ชนะการแข่งขันราคาและเป็ นผู้ซื ้อทรัพย์ได้ แต่ไม่ชําระค่าซื ้อทรัพย์ ธนาคารมีสิทธินําทรัพย์นนออกขายใหม่
ั้
และหากขาย
ทรัพย์ดงั กล่าวได้ เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าราคาซื ้อทรัพย์สงู สุดในครัง้ ก่อน ผู้เสนอราคาซึ่งชนะการแข่งขันราคาในครัง้ ก่อนและ
เป็ นผู้ซื ้อทรัพย์ได้ จะต้ องรับผิดชอบในจํานวนเงินส่วนที่ขาด และชดใช้ ให้ แก่ธนาคารทังหมด
้
3. ผู้เสนอราคาตกลงยินยอมให้ ใบลงทะเบียนการแข่งขันราคาทรัพย์สนิ พร้ อมขาย และเอกสารแนบท้ ายใบลงทะเบียน
ดังกล่าวที่ผ้ เู สนอราคาได้ ลงนามให้ ไว้ แก่ธนาคาร ถือเป็ นส่วนหนึง่ ใบเสนอราคาฉบับนี ้ด้ วย

ลงชื่อ ............................................................. ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

-24. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์พร้ อมขาย มีดงั นี ้
4.1 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากันตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป ธนาคารจะจัดให้ เฉพาะผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด
เท่ากันนันเสนอราคาใหม่
้
จนกว่าจะได้ ผ้ เู สนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว โดยวิธียื่นซองแข่งขันราคา (Sealed Bid) ซึ่งราคาที่
เสนอใหม่ต้องไม่ตํ่ากว่าราคาสูงสุดที่เสนอไว้ เดิม
4.2 การตัดสินของธนาคาร หรื อคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ นที่สดุ
4.3 ในกรณีผ้ เู สนอราคาสูงสุดสละสิทธิ์ ธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์พร้ อมขาย
หรื อยกเลิกผลการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์พร้ อมขายได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
4.4 ห้ ามแก้ ไขข้ อความ หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์
5. ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่แข่งขัน
ราคา (ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560) พร้ อมทังชํ
้ าระเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มจนครบ 10% ของราคาขายทรัพย์ (เงินประกันการ
แข่งขันราคาตาม ข้ อ 2. ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินประกันการซื ้อทรัพย์) ส่วนเงินที่ค้างชําระอีก 90% จะต้ องชําระภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
6. ผู้เสนอราคาต้ องตกลงรับทราบ การเสนอซื ้อทรัพย์ไม่มีผลผูกพันให้ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยต้ องอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ
ให้ แก่ผ้ เู สนอราคาซื ้อทรัพย์แต่อย่างใด
7. ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์พร้ อมขาย การเปลีย่ นแปลงใด ๆ หรื อยกเลิกการแข่งขันราคา
หรื อไม่ขายทรัพย์พร้ อมขายในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อแสดงเหตุผลให้ ทราบ
8. ทรั พย์ พร้ อมขายข้ างต้ นเป็ นการขายแบบเหมายกแปลง ตามเนือ้ ที่ซึ่งระบุไว้ ในเอกสารสิทธิ์ และตามสภาพที่เป็ น
อยู่จริ ง ผู้เสนอราคาตกลงและรับทราบว่าผู้เสนอราคามีหน้ าที่ในการตรวจสอบทรัพย์พร้ อมขายที่จะซื ้อขาย เช่น แนวเขตที่ดิน
สภาพที่ดิน จํ านวนเนื อ้ ที่ และสภาพของสิ่งปลูก สร้ าง เป็ นต้ น หากภายหลังปรากฏว่า สภาพทรั พ ย์ พร้ อมขายไม่ต รงกับ
รายละเอียดทรัพย์พร้ อมขายที่ธนาคารได้ แจ้ งไว้ หรื อไม่ตรงกับข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์แล้ ว ผู้เสนอราคาตกลงสละสิทธิที่
จะเรี ยกให้ ธนาคารต้ องรับผิดชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
9. ค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
9.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
9.2 ค่าภาษี เงินได้ ฯ และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
9.3 ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกข้ อตกลงการวางงินประกันการซื ้อทรัพย์
ธนาคารเป็ นผู้ชําระ (ถ้ ามี)
9.4 ผู้ชนะการแข่งขันราคามีหน้ าที่ที่จะต้ องดําเนินการกับผู้อยูอ่ าศัย / ผู้บกุ รุก (ถ้ ามี) ให้ ออกจากทรัพย์ดงั กล่าวเอง
รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าทนายความ ฯลฯ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระทังหมด
้
ทังนี
้ ้ หากครบกําหนด
จะต้ องรับโอนกรรมสิทธิ์ แต่ผ้ อู ยูอ่ าศัย / ผู้บกุ รุกยังไม่ยอมย้ ายอออกจากทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องชําระเงิน
ค่าซื ้อทรัพย์ทงหมดให้
ั้
ครบถ้ วนและรับโอนกรรมสิทธิ์ ให้ เสร็ จสิ ้น โดยจะนําเอาเหตุดงั กล่าวมาเป็ นข้ ออ้ างในการไม่ชําระเงินค่า
ซื ้อทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ไม่ได้
9.5 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
9.6 ค่า ธรรมเนีย มในการเปลี่ย นชื่อ ผู้รับ โอนกรรมสิท ธิ์ ค่า ธรรมเนีย มและค่า ใช้ จ่า ยอื่น ๆ นอกจากข้ า งต้ น
(ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
10. หากผู้เสนอราคาผิดนัด หรื อไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาที่ธนาคารได้
กําหนดไว้ ผู้เสนอราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการแข่งขันราคา เงินประกันการซื ้อทรัพย์ รวมทังเงิ
้ นชําระราคาซื ้อ
ทรัพย์พร้ อมขายที่ได้ วางไว้ ทงหมดกั
ั้
บธนาคาร และให้ ยกเลิกการขายทรัพย์พร้ อมขายดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาตกลงสละสิทธิ
ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร และจะไม่ถือว่าการกระทําของธนาคารทําให้ ผ้ ูเสนอราคาขาดประโยชน์ หรื อ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้เสนอราคาทรัพย์สนิ
ลงชื่อ ............................................................. ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

-311. ผู้แนะนําในการซื ้อทรัพย์พร้ อมขาย
 ไม่มีผ้ แู นะนํา โดยทราบข้ อมูลทรัพย์ / การแข่งขันราคาจาก ..................................................................
 มีผ้ แู นะนํา  เป็ นพนักงานธนาคาร ชื่อ ..............................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หน่วยงาน ..................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล ชื่อ ..............................................................................
บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ .................................... โทรศัพท์ .....................

ประทับตรา (หากมี)

ลงชื่อ ................................................................ ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( .............................................................. )

สําหรับคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่ งขันราคา
ผลการเปิ ดซองแข่ งขันราคา
 เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาเป็ นไปตามที่กําหนด  เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาไม่ เป็ นไปตามที่กําหนด
 เป็ นผู้แข่งขันราคาได้ เนื่องจากเสนอราคาซื ้อสูงสุด ในราคา ........................................................................................................ บาท
 เป็ นผู้แข่งขันราคา ที่เสนอราคาซื ้อตํ่ากว่ารายอื่น หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
..........................................................
(..........................................)
............ / ............ / ............

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

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-4-

วันที่ 22 กันยายน 2560
เรี ยน ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริ หารฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินพร้ อมขาย
เรื่ อง

หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ

ตามที่ข้าพเจ้ า.................................................................................................ได้ ลงทะเบียน เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อเข้ าร่ วมแข่งขันราคาทรัพย์สินพร้ อมขายของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย (“ธนาคาร”)
ประเภททรัพย์ที่ดินพร้ อมสิ่งปลกสร้ าง รหัสรายการทรัพย์ 58NN031500330 โฉนดเลขที่ 31111,26436
ตําบลศรี ภมู ิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื ้อที่ 0-0-29.5 ไร่ (“ทรัพย์”) นัน้
ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมและรับทราบว่า หากทรัพย์ดงั กล่าวยังมีผ้ บู กุ รุ ก และ/หรื อผู้อยู่อาศัย/ใช้ ประโยชน์
ในทรัพย์นนั ้ ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบสภาพทรัพย์ที่เสนอซื ้อจนเป็ นที่พอใจก่อนวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์แล้ ว
แ ล ะ ต ก ล ง ซื ้ อ ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ า ว จ า ก ธ น า ค า ร ต า ม ส ภ า พ ที่ เ ป็ น อ ยู่ โ ด ย ต ก ล ง เ ป็ น
ผู้ดําเนินคดีกบั ผู้บกุ รุ ก และ/หรื อผู้อยู่อาศัย/ใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ดงั กล่าว (ถ้ ามี) แต่เพียงฝ่ ายเดียวทุกประการ
โดยข้ าพเจ้ าในฐานะผู้เสนอซื ้อ/ผู้ชนะการแข่งขันราคา จะไม่นําเหตุผลดังกล่าวมาใช้ สิทธิโต้ แย้ ง คัดค้ าน หรื อ
ยกเลิกการซื ้อทรัพย์ หรื อนํามาเป็ นเหตุผิดนัดสัญญาของธนาคารแต่อย่างใด และจะไม่ถือว่าการกระทําของ
ธนาคารทําให้ ข้าพเจ้ าขาดประโยชน์ หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อข้ าพเจ้ า รวมทังตกลงยิ
้
นยอมสละสิทธิใน
การเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารคืนเงินค่าซื ้อทรัพย์ และ/หรื อ เงินประกันการซื ้อทรัพย์ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่ว น หรื อรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่าเสี ยหาย ค่าสิ น ไหมทดแทน ค่าธรรมเนี ย ม ค่า ภาษี ค่า ใช้ จ่ าย ค่า ขาด
ประโยชน์ และ/หรื อเงินอื่นใดจากการขายทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ข้าพเจ้ าทังสิ
้ ้น

ประทับตรา (ถ้ ามี) ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบ
(.........................................................)

