การแข่งขันราคาด้ วยวิธีเปิ ดซองแข่งขันราคา โดยกําหนดราคาขั ้นตํ่า
วันที่ 26 มกราคม 2561

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่ งขันราคาเสนอซือ้ ทรัพย์ ของธนาคาร
1. รายการทรัพย์ ท่ จี ดั
แข่ งขันราคา
2. ราคาเสนอขัน้ ตํ่า
3. เงื่อนไข

4. วิธีการแข่ งขันราคา

รายละเอียด
รหัสรายการทรัพย์ 60NE051600122 อาคารสํานักงาน (อาคารที่ทําการเดิมสาขาวงเวียนนํ ้าพุ)
โฉนดเลขที่ 836 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนื ้อที่รวม 0-1-37 ไร่ ตามแผนที่
และรูปภาพทรัพย์สนิ ที่สามารถเปิ ดดูได้ ใน Website ของธนาคารทีw่ ww.ktb.co.th/npa
ผู้เสนอราคาต้ องยื่นซองเสนอราคาไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่ธนาคารกําหนด จํานวนเงิน 24,072,000.- บาท
(ยี่สบิ สีล่ ้ านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้ วน)
3.1 การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ไม่วา่ จะเห็นประจักษ์ หรื อไม่ โดยผู้เสนอราคาจะ
ต้ องทําการตรวจสอบข้ อมูลและสภาพทรัพย์สนิ ทังหมดด้
้
วยตนเอง โดยธนาคารถือว่าผู้เสนอ
ราคาได้ เห็นทรัพย์นี ้แล้ ว ธนาคารไม่รับรองและรับผิดชอบต่อสภาพของทรัพย์ท่ีปรากฏข้ อมูล
ตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือข้ อมูลทางเอกสารที่ได้ แสดงไว้ และในกรณีที่ทรัพย์มีบคุ คลอื่น
ครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์นนั ้ ให้ เป็ นภาระของผู้เสนอราคาที่ต้องดําเนินการ
ฟ้ องคดีตอ่ ศาล เพื่อให้ บงั คับตามสิทธิเองทังสิ
้ ้น โดยธนาคารไม่ต้องร่วมรับผิดชอบและ
ไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใด ทังไม่
้ ต้องส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอราคาด้ วย
3.2 หากทรัพย์พร้ อมขายเป็ นทรัพย์ที่ธนาคารมีภาระผูกพัน ซึง่ จะต้ องให้ สทิ ธิลกู หนี ้ หรื อบุคคลอื่น
ผู้มีสทิ ธิซื ้อคืน/ซื ้อคืนก่อนเป็ นลําดับแรก ตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ผู้เสนอราคา
จะซื ้อทรัพย์สินได้ เมื่อลูกหนี ้หรื อบุคคลอื่นผู้มีสิทธิซื ้อคืนสละสิทธิ หรื อไม่ใช้ สทิ ธิซื ้อคืนทรัพย์สนิ
ดังกล่าวแล้ ว
3.3 เรื่ องเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เป็ นไปตามโฉนดที่ดิน/เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนเขตเนื ้อที่
ที่ดินเป็ นอย่างไร เนื ้อที่ที่ดินเท่าใด ตรงตามโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดนิ หรื อไม่
หากมีผ้ โู ต้ แย้ งสิทธิ ผู้เสนอราคาพึงใช้ สทิ ธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์โดยลําพัง โดยธนาคาร
จะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
3.4 ผู้เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากผู้เสนอราคาต้ องรับโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริ มทรัพย์แล้ ว ผู้เสนอราคามีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะเป็ นผู้มีสทิ ธิเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์/ผู้ทรงสิทธิหรื อไม่
3.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศฉบับนี ้ และ
จะต้ องปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ที่กระทําไว้ ตอ่ ผู้ขายด้ วย
หากข้ อความในประกาศขัดแย้ งกับบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ให้ ใช้
บันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
3.6 ธนาคารมีสทิ ธิแต่ผ้ เู ดียวที่จะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ผ้ เู สนอราคารายใดชนะการแข่งขันราคา
และ/หรื ออนุมตั ิขายทรัพย์พร้ อมขายนี ้ให้ แก่ผ้ เู สนอราคารายใดก็ได้ ซึง่ อาจมิใช่ผ้ เู สนอราคาสูงสุด
3.7 ธนาคารมีสทิ ธิแต่ผ้ เู ดียวที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกการแข่งขันราคา หรื อไม่ขายทรัพย์สนิ
ให้ แก่ผ้ เู สนอราคาสูงสุดได้
วิธียื่นซองเสนอราคา (Sealed Bid) โดยกําหนดราคาขันตํ
้ ่า

5 . กํ า ห น ด วั น / เ ว ล า 5.1 สถานที่จดั การแข่งขันราคา ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตสุรินทร์ อาคารสาขาสุรินทร์
และสถานที่ ล งทะเบี ย น
ชัน้ 4 เลขที่ 543/2 ถนนธนสาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ยื่ นซอง/เปิ ดซองเสนอ 5.2 กําหนดลงทะเบียนเข้ าร่วมแข่งขันราคา ยื่นซองใบเสนอราคา และเงินประกันการแข่งขันราคา
ราคา
พร้ อมหลักฐานประกอบ ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น.-11.00 น.
เปิ ดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคา ตังแต่
้ เวลา 11.05 น. เป็ นต้ นไป
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

6. หลักประกันการ
เสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

7. หลักเกณฑ์ การ
แข่ งขันราคา

8. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

-2ขัน้ ตอนการเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน
6.1 ผู้เสนอราคาต้ องวางเงินเป็ นประกันการแข่งขันราคา จํานวน 2,407,200.-บาท (สองล้ านสี่แสนเจ็ดพัน
สองร้ อยบาทถ้ วน)
6.2 เงินประกันการแข่งขันราคาต้ องชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีด
คร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมีค่าใช้ จ่าย/
ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอซื ้อ / ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม) โดยวางเป็ นประกันต่อ
ธนาคาร พร้ อมกับใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์ของธนาคาร
7.1 ผู้เข้ าแข่งขันราคาต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของธนาคารในการแข่งขัน
ราคาซื ้อทรัพย์ทกุ ประการ พร้ อมยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์ มของธนาคาร และต้ องเสนอ
ราคาไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่ธนาคารกําหนด
7.2 เมื่อเปิ ดซองการแข่งขันราคาแล้ ว ให้ เลือกผู้เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา ทังนี
้ ้
ราคาสูงสุดดังกล่าวจะต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า และผู้เสนอราคารายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาทุกประการ
้ ่า
7.3 สําหรับผู้เสนอราคาที่แพ้ การแข่งขัน หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
และได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดยถูกต้ องทุกประการแล้ ว
ให้ คืนเงินวางประกันแก่ผ้ เู สนอราคารายดังกล่าว แต่หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาตํ่ากว่า
ราคาขันตํ
้ ่า และหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่ว่า
ข้ อหนึง่ ข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา และให้ ริบเงินวางประกันทังหมด
้
7.4 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ จดั แข่งขันราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันนัน้
เพื่อให้ ได้ ผ้ ทู ี่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคาเพียงรายเดียว ทังนี
้ ้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกการแข่งขันราคา หรื อไม่ขายทรัพย์เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ ง
แสดงเหตุผลให้ ทราบ
7.5 กรณีที่ผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา แต่ไม่ชําระค่าซื ้อทรัพย์ภายในกําหนด (ตามข้ อ 9) ธนาคารมี
สิทธินําทรัพย์นนออกขายใหม่
ั้
7.6 การพิจารณาตัดสินของธนาคารหรื อคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ นที่สดุ
8.1 ใบเสนอราคา : ให้ ใส่ซองจดหมายปิ ดผนึก พร้ อมลงลายมือชื่อ หรื อขีดคร่อมรอยต่อบนฝาซองจดหมาย
8.2 หลักประกันการเสนอซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 6.
8.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
8.3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
8.3.2 กรณีนิติบคุ คล : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์
(ไม่เกิน 30 วัน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอํานาจ
8.3.3 การมอบอํานาจให้ กระทําการแทนบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล : หลักฐานตาม 8.3.1
หรื อ 8.3.2 พร้ อมหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

-3ขัน้ ตอนการเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน
9. การชําระเงินค่ าซือ้
9.1 เงินประกันการแข่งขันราคา ตามข้ อ 6. ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มเติม
ทรัพย์ สิน
จนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย์
9.2 ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มเติมจากเงินประกันการแข่งขัน
ราคา ตามข้ อ 6. จนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย์ พร้ อมทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงิ น
ประกันการซือ้ ทรั พย์ กับธนาคาร ภายใน 10 วัน นับจากวันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561) โดยชําระเงินค่าซื ้อทรัพย์ให้ แก่ธนาคารเป็ นการเสร็ จสิ ้นครบถ้ วน พร้ อม
รับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561)
ทังนี
้ ้การเปลีย่ นแปลงหรื อผ่อนผันเงื่อนไขการขายทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสิทธิของธนาคารแต่เพียง
ผู้เดียว
9.3 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาไม่เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั ธนาคาร
และ/หรื อไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันทังหมด
้
ที่ ว างไว้ กั บ ธนาคารได้ ทัน ที โดยผู้ ชนะการแข่ ง ขัน ราคาตกลงสละสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
9.4 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาประสงค์จะให้ นําเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 9.2 เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการชําระราคาซื ้อทรัพย์สิน ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ให้
ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์
9.5 ในการชําระเงินประกันการซื ้อทรัพย์ และค่าซื ้อทรัพย์สว่ นที่เหลือ ขอให้ ผ้ ชู นะการแข่งขันราคา
ชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account
Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมีคา่ ใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้
ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม)
10. ค่ าใช้ จ่ายในการโอน 10.1 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
กรรมสิทธิ์ และค่ าใช้ จ่าย 10.2 ค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
10.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (หากมี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
อื่นๆ
10.4 ค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผู้บกุ รุ ก/อาศัย (หากมี) ผู้ชนะการแข่งขันราคา
เป็ นผู้รับภาระ
10.5 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม (หากมี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
10.6 ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่ นชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกจากข้ างต้ น (หากมี)
ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
11. การผิดเงื่อนไข
ผู้เสนอราคาจะต้ องทําการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์ให้
เข้ าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครั ด หากผู้เสนอราคาปฏิบตั ิผิดเงื่ อนไขข้ อหนึ่งข้ อใด ให้ ถือว่า
ผู้เสนอราคาได้ สละสิทธิการเสนอซื ้อทรัพย์ และยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกัน และ/หรื อเงินอื่นใดที่
ผู้เสนอราคาได้ ชําระไว้ แล้ วทังจํ
้ านวน
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ ายบริหารทรัพย์ สินพร้ อมขาย บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
เลขที่ 10 อาคาร 2 (สุขมุ วิท) ชัน้ 16 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
: NPA Call Center 02-208-8333
โทรสาร
: 02-256-8026, 02-256-8176 และ 02-256-8209
ผู้ประสานงาน • คุณเกรี ยงไกร : 02-208-8631 / มือถือ 091-773-8343
• คุณพชร
: 02-208-8139 / มือถือ 088-617-8844
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

ใบลงทะเบียนการแข่ งขันราคาทรั พย์ สินพร้ อมขาย
ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตสุรินทร์ ชัน้ 4
วันที่ .....26..... เดือน ....มกราคม.... พ.ศ. ..2561...
ชื่อ – สกุล ผู้แข่งขันราคา .……………...……....……....................................….........…… สัญชาติ ……….....…… อายุ ……..….… ปี
ชื่อ – สกุล ผู้รับมอบอํานาจ .…………..……..............…….….................….…………… สัญชาติ ….……....…… อายุ ….…..…... ปี
บ้ านเลขที่ …........................… หมูท่ ี่ …......… หมูบ่ ้ าน/อาคารชุด ……...................….....…......……. ซอย ……..…….........….…....
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ……...…….................... รหัสไปรษณีย์ ……................ โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .....................................
1. รายการทรัพย์ ท่ เี สนอซือ้ รหัสทรัพย์ 60NE051600122 เอกสารสิทธิ์ โฉนดเลขที่ 836 ประเภททรัพย์ อาคาร
สํานักงาน (อาคารที่ทาํ การเดิมสาขาวงเวียนนํา้ พุ) ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนือ้ ที่รวม
0-1-37 ไร่
2. หลักฐานประกอบการยื่นซองแข่ งขันราคา (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
กรณีบุคคลธรรมดา







สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แข่งขันราคา
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แข่งขันราคา
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิได้ มายื่นซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ









สํานาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองภายใน 1 เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
สําเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิได้ มายื่นซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ

กรณีนิตบิ ุคคล

3. เงินประกันการแข่ งขันราคา
 แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์
[ ขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) และขีด “หรื อผู้ถือ” ออก ]
ของธนาคาร ........................................... สาขา …..........….....….................…... เลขที่ ..…................… ลงวันที่ ……........…...……
สั่งจ่ าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” จํานวนเงิน 2,407,200.-บาท (สองล้ านสี่แสนเจ็ดพันสองร้ อยบาทถ้ วน)
ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาขายทรัพย์สนิ ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ทุกประการ
ลงชื่อ …………..…..…….......................................…………. ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( …………..…......…....................….………..…..……. )
.............. / ................ / ................
สําหรั บคณะกรรมการตรวจรั บซองแข่ งขันราคา

ตรวจสอบแล้ ว เอกสารหลักฐานการยื่นซองเสนอราคาเป็ นไปตามที่กาํ หนด
..............................................................
................................................................ .............................................................
( ............................................................ ) ( ............................................................ ) ( ......................................................... )
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การรั บและคืนเงินประกันการแข่ งขันราคา
กรณีเป็ นผู้เสนอราคาสูงสุด
กรณีเป็ นผู้แข่ งขันราคาไม่ ได้
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นําเงินประกันการแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์สิน
ข้ าพเจ้ าได้ รับคืนเงินประกันการแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์สินแล้ ว
ตามรายละเอียดข้ อ 3 วางเป็ นเงินประกันส่วนหนึ่งในการซื ้อทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดข้ อ 3 เนื่องจากแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์ไม่ได้
ลงชื่อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื่อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

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

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

.......... / .......... / ..................

.......... / .......... / ..................

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาซือ้ ทรัพย์
วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ด้ วยข้ าพเจ้ า บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจํากัด / นาย / นาง / นางสาว ...........................................................
อยู่บ้านเลขที่ / สํานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ ................... หมูท่ ี่ .......... หมูบ่ ้ าน / อาคาร ..........................................
ซอย ......................................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ............................จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ .......................
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้เสนอราคา” มีความประสงค์ที่จะขอซื ้อทรัพย์สินของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า"ธนาคาร” ประเภททรั พย์ อาคารสํานักงาน (อาคารที่ทําการเดิมสาขาวงเวียนนํา้ พุ) รหัสรายการทรั พย์
60NE051600122 เอกสารสิทธิ์ โฉนดเลขที่ 836 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า
“ทรัพย์สิน” ในราคา............................................ บาท(.......................................................................................................)
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาตกลงและรับทราบว่าการเสนอราคาซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว ต้ องมีการแข่งขันราคากับผู้เสนอราคา
รายอื่น ๆ และผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา โดยมีเงื่ อนไขและข้ อกํ าหนดในการเสนอราคา
ข้ างต้ น ดังนี ้
1. ราคาขันตํ
้ ่าที่จะเสนอต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่ธนาคารกําหนดเป็ นเงิน 24,072,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้ วน)
2. ผู้เสนอราคาต้ องวางเงินประกันการยื่นซองแข่งขันราคาให้ แก่ธนาคารพร้ อมใบเสนอราคา โดยส่งมอบ
 แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีด “หรื อผู้ถือ” ออก เป็ นจํานวนเงิน
2,407,200.-บาท (สองล้ านสี่แสนเจ็ดพันสองร้ อยบาทถ้ วน) สัง่ จ่ายในนาม “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย”
หากผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา เงินที่วางเป็ นหลักประกันการยื่นซองการแข่งขันราคา ให้ ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของเงินประกันการซื ้อทรั พย์ พร้ อมขาย สําหรั บผู้เสนอราคาที่มิได้ เป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา หากผู้เสนอ
ราคารายใดได้ เสนอราคาไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า และได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขัน
ราคาโดยถูกต้ องทุกประการแล้ ว ธนาคารจะคืนเงินประกันดังกล่าว
หากผู้เสนอราคารายใดผิดนัด หรื อเสนอราคาตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่า หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา ผู้เสนอราคา
ยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการซื ้อทรัพย์สินทังหมด
้
ที่ผ้ เู สนอราคาได้ วางไว้ กบั ธนาคารตามวรรคหนึง่ ทันที
3. ธนาคารจะรั บ ยื่ น ซองเสนอแข่ ง ขั น ราคาและเงิ น ประกั น การแข่ ง ขั น ราคา พร้ อมเอกสารหลั ก ฐาน
ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตสุรินทร์ อาคารสาขาสุรินทร์ ชัน้ 4 เลขที่ 543/2 ถนนธนสาร
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เวลา 10.00 น. - 11.00 น. เปิ ดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวัน
เดียวกัน ตังแต่
้ เวลา 11.05 น. เป็ นต้ นไป

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

ใบเสนอราคา

-24. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์สิน มีดงั นี ้
4.1 กรณี มีผ้ ูเสนอราคาสูงสุดเท่ากันตังแต่
้ 2 รายขึน้ ไป ธนาคารจะจัดให้ เฉพาะผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาสูงสุดเท่ากันนัน้ เสนอราคาใหม่ จนกว่าจะได้ ผ้ ูเสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว โดยวิธีย่ืนซองแข่งขันราคา
(Sealed Bid) ซึง่ ราคาที่เสนอใหม่ต้องไม่ตํ่ากว่าราคาสูงสุดที่เสนอไว้ เดิม
4.2 การพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ ถือเป็ นที่สดุ
4.3 ในกรณี ผ้ ูเสนอราคาสูงสุดสละสิ ทธิ์ ธนาคารสงวนสิท ธิ์ ที่จ ะยกเลิ กการแข่ง ขัน ราคาเสนอซื อ้
ทรัพย์สิน หรื อยกเลิกผลการแข่งขันราคาเสนอซื ้อทรัพย์สิน
4.4 ห้ ามแก้ ไขข้ อความ หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์
5. ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรั พย์ ภายใน 10 วัน นับจาก
วันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) พร้ อมทังชํ
้ าระเงินประกันการซื ้อเพิ่มจนครบ 10 % ของราคาขายทรัพย์
(เงิ นประกันการแข่งขันราคาตามข้ อ 2 ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของเงิ นประกันการซือ้ ทรั พย์ ) ส่วนเงิ นที่ ค้างชํ าระอี ก 90 %
จะต้ องชําระภายใน 45 วัน นับจากวันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561)
6. ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อยกเลิกการแข่งขัน
ราคา หรื อไม่ขายทรัพย์สินในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดงเหตุผลให้ ทราบ
7. ทรั พย์ สินข้ างต้ นเป็ นการขายแบบเหมายกแปลง ตามเนื อ้ ที่ ซึ่งระบุไว้ ในเอกสารสิทธิ์ และตามสภาพที่
เป็ นอยู่จริ ง ผู้เสนอราคาตกลงและรับทราบว่า ผู้เสนอราคามีหน้ าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะซื ้อขาย เช่น แนวเขตที่ดิน
สภาพที่ดิน จํานวนเนือ้ ที่ และสภาพของสิ่งปลูกสร้ าง เป็ นต้ น หากภายหลังปรากฏว่า สภาพทรั พย์ สินไม่ตรงกับ
รายละเอียดทรัพย์สินที่ธนาคารได้ แจ้ งไว้ หรื อไม่ตรงกับข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์แล้ ว ผู้เสนอราคาตกลงสละสิทธิ
ที่จะเรี ยกให้ ธนาคารรับผิดชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
8. การชําระค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
8.2 ค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
8.3 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
8.4 ผู้ชนะการแข่งขันราคามีหน้ าที่ที่จะต้ องดําเนินการกับผู้อยู่อาศัย/ผู้บุกรุ ก (ถ้ ามี) ให้ ออกจากทรั พย์
ดังกล่าวเอง รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าทนายความ ฯลฯ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระทัง้ หมด
ทังนี
้ ้ หากครบกําหนดจะต้ องรับโอนกรรมสิทธิ์ แต่ผ้ อู ยู่อาศัย/ผู้บุกรุ กยังไม่ยอมย้ ายออกจากทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ชนะ
การแข่งขันราคาจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อทรัพย์ทงหมดให้
ั้
ครบถ้ วนและรับโอนกรรมสิทธิ์ให้ เสร็ จสิ ้น โดยจะนํามาเป็ น
ข้ ออ้ างในการไม่ชําระเงินค่าซื ้อทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้
8.5 ค่าธรรมเนี ย มในการเปลี่ ยนชื่ อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นอกจาก
ข้ างต้ น (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
9. หากผู้เสนอราคาผิดนัดหรื อไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแข่งขันราคาที่
ธนาคารได้ กําหนดไว้ ผู้เสนอราคายิ นยอมให้ ธนาคารริ บเงิ นประกันการแข่งขันราคา เงิ นประกันการซือ้ ทรั พ ย์
รวมทัง้ เงิ นชําระราคาซื ้อทรั พย์ สินที่ได้ วางไว้ ทัง้ หมดกับธนาคาร และให้ ยกเลิกการขายทรั พย์ สินดังกล่าว โดยผู้
เสนอราคาตกลงสละสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอํานาจ

ใบเสนอราคา

-3–
10. ผู้แนะนําในการซื ้อทรัพย์สิน
 ไม่มีผ้ แู นะนํา โดยทราบข้ อมูลทรัพย์สนิ / การแข่งขันราคาจาก ......................................................
 มีผ้ แู นะนํา  เป็ นพนักงานธนาคาร ชื่อ ..................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หน่วยงาน ...............................................................
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน ....................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล ชื่อ ...................................................................
บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ........................... โทรศัพท์..........................................
ประทับตรา (หากมี) ลงชื่อ ..................................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( ......................................................... )

สําหรับคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่ งขันราคา
ผลการเปิ ดซองแข่ งขันราคา
 เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาเป็ นไปตามที่กําหนด  เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาไม่เป็ นไปตามที่กําหนด
 เป็ นผู้แข่งขันราคาได้ เนื่องจากเสนอราคาซื ้อสูงสุด ในราคา .......................................................... บาท
 เป็ นผู้แข่งขันราคาที่เสนอราคาซื ้อตํ่ากว่ารายอื่น หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีธ่ นาคารกําหนด
................................................................. ................................................................. .................................................................
(....................................................)

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

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

.................../..................../........................

....................../..................../...................

................../...................../................

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

วันที่ 26 มกราคม 2561
เรี ยน ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริ หารฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สินพร้ อมขาย
เรื่ อง หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ
ตามที่ข้าพเจ้ า.....................................................................................................ได้ ลงทะเบียน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อเข้ าร่ วมแข่งขันราคาทรัพย์สินพร้ อมขายของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย (“ธนาคาร”)
ประเภททรัพย์ อาคารสํานักงาน (อาคารที่ทําการเดิมสาขาวงเวียนนํ ้าพุ) รหัสรายการทรัพย์ 60NE051600122
โฉนดเลขที่ 836 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนื ้อที่รวม 0-1-37 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
และตกลงซื ้อทรัพย์ดงั กล่าวจากธนาคารตามสภาพที่เป็ นอยู่ โดยตกลงเป็ นผู้ดําเนินคดีกับผู้บุกรุ ก และ/หรื อผู้อยู่
อาศัย/ใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ดงั กล่าว (ถ้ ามี) ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่นๆ แต่เพียงฝ่ ายเดียวทุกประการ โดยข้ าพเจ้ า
ในฐานะผู้เสนอซื ้อ/ผู้ชนะการแข่งขันราคา จะไม่นําเหตุผลดังกล่าวมาใช้ สิทธิโต้ แย้ ง คัดค้ าน หรื อยกเลิกการซื ้อ
ทรัพย์ หรื อนํามาเป็ นเหตุผิดนัดสัญญาของธนาคารแต่อย่างใด และจะไม่ถือว่าการกระทําของธนาคารทําให้
ข้ าพเจ้ าขาดประโยชน์ หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อข้ าพเจ้ า รวมทังตกลงยิ
้
นยอมสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ อง
หรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารคืนเงินค่าซื ้อทรัพย์ และ/หรื อ เงินประกันการซื ้อทรัพย์ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้ จ่าย ค่าขาดประโยชน์ และ/หรื อเงิน
อื่นใดจากการขายทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ข้าพเจ้ าทังสิ
้ ้น

ประทับตรา (ถ้ ามี)

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

ใบเสนอราคาซือ้ ทรั พย์
(กรณีมีผ้ ูเสนอราคาเท่ ากัน 2 รายขึน้ ไป)
วันที่ 26 มกราคม 2561
ตามที่ ข้ าพเจ้ า บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจํากัด / นาย / นาง / นางสาว...................................................................

ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้เสนอราคา” มีความประสงค์ขอซื ้อทรัพย์สนิ พร้ อมขายของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“ธนาคาร” ประเภทอาคารสํานักงาน (อาคารที่ทําการเดิมสาขาวงเวียนนํ ้าพุ) รหัสทรัพย์สิน 60NE051600122 ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ทรัพย์สนิ ” จึงได้ ตกลงทําใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์ (กรณีกําหนดราคาขันตํ
้ ่า)
ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ใบเสนอราคา” ให้ ไว้ แก่ธนาคารนัน้

ทังนี
้ ้ เนื่องจากข้ อกําหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคาข้ อ 4 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันราคาเสนอ
ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ข้ อ 4.1 ระบุ ว่ า “กรณี มี ผ้ ู เสนอราคาสู ง สุ ด เท่ า กั น ตั ง้ แต่ 2 รายขึ น้ ไป ธนาคารจะจั ด ให้ เฉพาะ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันนัน้ เสนอราคาใหม่จนกว่าจะได้ ผ้ ูเสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว โดยวิธียื่นซอง
แข่งขันราคา (Sealed Bid) ซึง่ ราคาที่เสนอใหม่ต้องไม่ตํ่ากว่าราคาสูงสุดที่เสนอไว้ เดิม”
ดัง นัน้ โดยใบเสนอราคาซื อ้ ทรั พย์ ฉ บับ นี ้ ข้ าพเจ้ าจึง มี ความประสงค์ จ ะเสนอราคาซื อ้ ทรั พ ย์ ใ หม่ ในราคา
................................................... บาท (............................................................................................)
สําหรั บเงื่ อนไขอื่นให้ เป็ นไปตามใบเสนอราคาซื ้อทรั พย์ (กรณี กําหนดราคาขัน้ ตํ่า) ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2561
ทุกประการ
ประทับตรา (หากมี) ลงชื่อ ............................................................................ ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( .............................................................................. )

สําหรั บคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่ งขันราคา
ผลการเปิ ดซองแข่ งขันราคา
 เป็ นผู้แข่งขันราคาได้ เนื่องจากเสนอราคาซื ้อสูงสุด ในราคา .......................................................... บาท
 เป็ นผู้แข่งขันราคา ที่เสนอราคาซื ้อตํ่ากว่ารายอื่น หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร
กําหนด
..........................................................

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

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

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

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

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

ประธานกรรมการ

............ / ............ / ............
กรรมการ

............ / ............ / ............
กรรมการ

