เอกสารแนบใบเสนอราคาซือทรัพย์

เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่ งขันราคาเสนอซืออสังหาริมทรัพย์ ของธนาคาร
รายละเอียด
1. รายการทรั พย์
ทีจัดแข่ งขันราคา

รหัสรายการทรัพย์ 52NN031500294 จํานวน 1 รายการ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์) โฉนดเลขที
47025,47026,47027, 47028,47029,47030,47031 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย รวม 7 แปลง
8 คูหา เนื 6อทีรวม 0-1-65.6 ไร่ ตามแผนทีและรู ปภาพทรัพย์สินทีสามารถเปิ ดดูได้ ใน Website ของธนาคารที
www.ktb.co.th/npa

2. ราคาเสนอขันตํา

จํานวนเงิน 32,500,000.-บาท (สามสิบสองล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)

3. เงือนไข

3.1 การขายนี 6เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์ หรื อไม่ โดยผู้เสนอราคาจะ ต้ องทําการ
ตรวจสอบข้ อมูลและสภาพทรัพย์สินทังหมดด้
6
วยตนเอง โดยธนาคารถือว่าผู้เสนอราคาได้ เห็นทรัพย์นี 6แล้ ว
ธนาคารไม่รับรองและรับผิดชอบต่อสภาพของทรัพย์ทีปรากฏข้ อมูลตามเอกสารสิทธิRในทีดิน หรื อข้ อมูล
ทางเอกสารทีได้ แสดงไว้ และในกรณีทีทรัพย์มีบคุ คลอืนครอบครองโดยอาศัยสิทธิอืนใดเหนือทรัพย์นนั 6 ให้
เป็ นภาระของผู้เสนอราคาทีต้ องดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพือให้ บงั คับตามสิทธิเองทังสิ
6 6น โดยธนาคาร
ไม่ต้องร่ วมรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใด ทังไม่
6 ต้องส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอราคา
ด้ วย
3.2 กรณีทีทรัพย์ของธนาคารมีภาระผูกพันซึงจะต้ องให้ สิทธิลกู หนี 6ซื 6อคืนก่อนเป็ นลําดับแรก ตามเงือนไขสัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 6 ผู้เสนอราคาจะซื 6อทรั พย์สินได้ เมือลูกหนี 6ผู้มีสิทธิซื 6อคืนสละสิทธิ หรื อไม่ใช้ สิทธิซื 6อคืน
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว
3.3 เรื องเขตทีดิน สภาพทีดิน เป็ นไปตามโฉนดทีดิน/เอกสารแสดงกรรมสิทธิR ทีดิน ส่วนเขตเนือ6 ทีทีดินเป็ น
อย่างไร เนื 6อทีทีดินเท่าใด ตรงตามโฉนดทีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิRทีดินหรื อไม่ หากมีผ้ ูโต้ แย้ งสิทธิ ผู้
เสนอราคาพึงใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิRโดยลําพัง โดยธนาคารจะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิ
6 6น
3.4 ผู้ เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบว่ า หากผู้ เสนอราคาต้ องรั บ โอนกรรมสิ ท ธิR

4. วิธีการแข่ งขันราคา

อสังหาริ มทรั พย์แ ล้ ว ผู้เสนอราคามีคุณ สมบัติตามทีกฎหมายกํ าหนดในฐานะเป็ นผู้มีสิทธิเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิR/ผู้ทรงสิทธิหรื อไม่
3.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามทีประกาศฉบับนี 6 และจะ ต้ องปฏิบตั ิ
ตามบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื 6อทรั พย์ทีกระทําไว้ ต่อผู้ขายด้ วย หากข้ อความในประกาศ
ขัดแย้ งกับบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื 6อทรัพย์ ให้ ใช้ บนั ทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื 6อ
ทรัพย์เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
3.6 ธนาคารมีสิทธิแต่ผ้ เู ดียวทีจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ผ้ เู สนอราคารายใดชนะการแข่งขันราคา และ/
หรื ออนุมตั ขิ ายทรัพย์พร้ อมขายนี 6ให้ แก่ผ้ เู สนอราคารายใดก็ได้ ซึงอาจมิใช่ผ้ เู สนอราคาสูงสุด
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิRทีจะเปลียนแปลงใด ๆ และหรื อยกเลิกการแข่งขันราคา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูเสนอ
ราคาทราบล่วงหน้ าก็ได้
วิธียืนซองเสนอราคา (Sealed Bid) โดยกําหนดราคาขันตํ
6 า

ลงทะเบียนแข่งขันราคาในวันที 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.-11.00 น. เปิ ดซองและพิจารณาผลการ
5. กําหนดวัน / เวลา
และสถานทียืนซอง / แข่งขันราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตเชียงราย อาคารสาขาห้ า
6 3 เลขที 116/19 ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ
เปิ ดซองเสนอราคา แยกพ่อขุนเม็งราย ชันที
จ.เชียงราย 57000
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6. หลักประกันการ
เสนอซือทรัพย์ สิน

6.1 ผู้เสนอราคาต้ องวางเงินเป็ นประกันการแข่งขันราคา จํานวน 3,250,000.-บาท (สามล้ านสองแสนห้ า
หมืนบาทถ้ วน)
6.2 เงินประกันการแข่งขันราคาต้ องชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์สงจ่
ั าย“บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อม
เฉพาะ(Account Payee Only) และขี ดคําว่า“หรื อผู้ถือ ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมีค่าใช้ จ่าย/
ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ ูเสนอซื 6อ/ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม) โดยวางเป็ นประกันต่อ
ธนาคาร พร้ อมกับใบเสนอราคาซื 6อทรัพย์ของธนาคาร

7. หลักเกณฑ์ การ
แข่ งขันราคา

8. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือทรัพย์ สิน

9. การชําระเงิน
ค่ าซือทรั พย์ สิน

7.1 ผู้เข้ าแข่งขันราคาต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของธนาคารในการแข่งขันราคาซื 6อ
ทรั พย์ทุกประการ พร้ อมยืนใบเสนอราคาตามแบบฟอร์ มของธนาคาร และต้ องเสนอราคาไม่ตํากว่า
ราคาขันตํ
6 าทีธนาคารกําหนด
7.2 เมือเปิ ดซองการแข่งขันราคาแล้ ว ให้ เลือกผู้เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา ทังนี
6 6 ราคาสูงสุด
ดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ตํ ากว่ า ราคาขัน6 ตํ า และผู้เ สนอราคารายดัง กล่ า วจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาทุกประการ
7.3 สําหรับผู้เสนอราคาทีแพ้ การแข่งขัน หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาไม่ตํากว่าราคาขัน6 ตํา และได้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดยถูกต้ องทุกประการแล้ ว ให้ คืนเงินวาง
ประกันแก่ผ้ ูเสนอราคารายดังกล่าว แต่หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาตํากว่าราคาขันตํ
6 า และหรื อไม่
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่ว่าข้ อหนึงข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน
ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา และให้ ริบเงินวางประกันทังหมด
6
7.4 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ จดั แข่งขันราคาใหม่เฉพาะรายทีเสนอราคาสูงสุดเท่ากันนัน6 เพือให้ ได้
ผู้ทีเสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคาเพียงรายเดียว ทังนี
6 6 ธนาคารสงวนสิทธิRทีจะเปลียนแปลง
หรื อยกเลิกการแข่งขันราคา หรื อไม่ขายทรัพย์เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดงเหตุผลให้ ทราบ
7.5 กรณี ทีผู้เ สนอราคาเป็ นผู้ช นะการแข่ งขัน ราคา แต่ไม่ ชํ าระค่า ซื อ6 ทรั พย์ ภ ายในกํ า หนด(ตามข้ อ 9)
ธนาคารมีสิทธินําทรัพย์นนออกขายใหม่
ั6
และหากขายทรัพย์ดงั กล่าวได้ เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าราคาซื 6อ
ทรัพย์สงู สุดในครัง6 ก่อน ผู้เสนอราคาซึงชนะการแข่งขันในครัง6 ก่อนจะต้ องรับผิดชอบในจํานวนเงินส่วน
ทีขาดและชดใช้ ให้ แก่ธนาคารทังหมด
6
7.6 การพิจารณาตัดสินของธนาคารหรื อคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ นทีสุด
8.1 ใบเสนอราคา : ให้ ใส่ซองจดหมายปิ ดผนึก พร้ อมลงลายมือชือ หรื อขีดคร่ อมรอยต่อบนฝาซองจดหมาย
8.2 หลักประกันการเสนอซื 6อทรัพย์ 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 านของกรรมการผู้มีอํานาจ
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
9.1 เงินประกันการซื 6อทรัพย์ ตามข้ อ 6. ถือเป็ นส่วนหนึงของเงินประกันการซื 6อทรัพย์เพิมเติมจนครบ 10%
ของ ราคาขายทรัพย์
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9.2 ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องวางเงินประกันการซื 6อทรัพย์เพิมเติมจากเงินประกัน ตามข้ อ 6. จนครบ 10%
ของราคาขายทรัพย์ พร้ อมทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื 6อทรัพย์กบั ธนาคาร ภายใน 10
วัน นับจากวันทีธนาคารแจ้ งผลการอนุมตั ิขายทรัพย์ (ภายในวันที 23 มีนาคม 2561) โดยชําระเงินค่า
ซื 6อทรั พย์ ให้ แก่ธนาคารเป็ นการเสร็ จสิน6 ครบถ้ วนพร้ อมรั บโอนกรรมสิทธิR ภายใน วันที 27 เมษายน
2561 ทังนี
6 6 การเปลียนแปลงหรื อผ่อนผันเงือนไขการขาย เป็ นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
9.3 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาไม่เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื 6อทรัพย์กบั ธนาคาร และ/
หรื อไม่รับโอนกรรมสิทธิR ผู้ชนะการแข่งขันราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันทังหมด
6
ทีวางไว้ กบั
ธนาคารได้ ทนั ที โดยผู้ชนะการแข่งขันราคาตกลงสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จาก
ธนาคารทังสิ
6 6น
9.4 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาประสงค์จะให้ นําเงินประกันการซื 6อทรัพย์ ตามข้ อ 9.2 เป็ นส่วนหนึงของ
การชําระราคาซื 6อทรั พย์สิน ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ให้ ธนาคาร
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิR
9.5 ในการชําระเงินประกันฯ และค่าซื 6อทรั พย์ส่วนทีเหลือ ขอให้ ชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ สัง
จ่าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคําว่า “หรื อผู้ถือ”
ออก (หากการส่ ง เรี ย กเก็ บ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย/ค่า ธรรมเนี ย ม ให้ ผ้ ูเ สนอราคาเป็ นผู้ ชํ า ระค่า ใช้ จ่ า ย/
ค่าธรรมเนียม)
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิR ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
ค่าภาษีเงินได้ ฯ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร นับถึงวันทําบันทึกข้ อตกลงฯ ธนาคารเป็ นผู้ชําระ
ค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความในการดําเนินการกับผู้บุกรุ ก/อาศัย (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคา
เป็ นผู้รับภาระ
10.5 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
10.6 ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือผู้รับโอนกรรมสิทธิR และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ นอกจากข้ างต้ น (ถ้ ามี)
ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ

10. ค่ าใช้ จ่ายในการ
โอนกรรมสิทธิ: และ
ค่ าใช้ จ่ายอืน ๆ

10.1
10.2
10.3
10.4

11. การผิดเงือนไข

ผู้เสนอราคาจะต้ องทําการศึกษาเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการซื 6อทรัพย์ให้ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่ งครัด หากปฏิบตั ผิ ิดเงือนไขข้ อหนึงข้ อใด ถือว่าผู้เสนอราคาได้ สละสิทธิการเสนอซื 6อทรัพย์ และ
ยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกัน และเงินอืนใดทีผู้เสนอราคาได้ ชําระไว้ แล้ วทังจํ
6 านวน

ข้ อมูลเพิมเติม
โปรดติดต่ อ

สํานักงานเขตเชียงราย อาคารสาขาห้ าแยกพ่ อขุนเม็งราย ชัน 3 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที 116/19ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-7738 ถึง 39 โทรสาร : 0-5371-7736
ผู้ประสานงาน • คุณสมพร : 053-717738-9 ต่อ 82 / มือถือ 09-1773-8593
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
• คุณจิรุตถ์
: 02-208-8338 / มือถือ 08-4075-8581

ใบลงทะเบียนการแข่ งขันราคาทรัพย์ สินพร้ อมขาย
ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตเชียงราย อาคารสาขาห้ าแยกพ่ อขุนเม็งราย ชัน& ที' 3
เลขที' 116/19 ม.19 ถ.ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57000
วันที .....13..... เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ..2561...
ชือ – สกุล ผู้แข่งขันราคา .……………...……....……....................................….........…… สัญชาติ ……….....…… อายุ ……..….… ปี
ชือ – สกุล ผู้รับมอบอํานาจ .…………..……..............…….….................….…………… สัญชาติ ….……....…… อายุ ….…..…... ปี
บ้ านเลขที …........................… หมูท่ ี …......… หมูบ่ ้ าน/อาคารชุด ……...................….....…......……. ซอย ……..…….........….…....
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ……...…….................... รหัสไปรษณีย์ ……................ โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .....................................
1. รายการทรัพย์ ท' ีเสนอซือ& 52NN031500294 จํานวน 1 รายการ ที'ดนิ พร้ อมสิ'งปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ )
โฉนดเลขที' 47025,47026,47027, 47028,47029,47030,47031 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย
รวม 7 แปลง 8 คูหา เนือ& ที'รวม 0-1-65.6 ไร่
2. หลักฐานประกอบการยื'นซองแข่ งขันราคา (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แข่งขันราคา
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แข่งขันราคา
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิได้ มายืนซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือยินยอมซื <อทรัพย์ตามสภาพ

กรณีนิติบุคคล

สํานาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ทีรับรองภายใน 1 เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
สําเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมิได้ มายืนซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือยินยอมซื <อทรัพย์ตามสภาพ

3. เงินประกันการแข่ งขันราคา
แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์ [ ขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) และขีด “หรื อผู้ถือ” ออก ]
ของธนาคาร ........................................... สาขา …..........….....….................…... เลขที ..…................… ลงวันที ……........…...……
สั'งจ่ าย “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” จํานวนเงิน 3,250,000.-บาท (สามล้ านสองแสนห้ าหมื'นบาทถ้ วน)
ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาขายทรัพย์สนิ ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ทุกประการ
ลงชื'อ …………..…..…….......................................…………. ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( …………..…......…....................….………..…..……. )
.............. / ................ / ................
สําหรั บคณะกรรมการตรวจรั บซองแข่ งขันราคา
ตรวจสอบแล้ ว เอกสารหลักฐานการยื'นซองเสนอราคาเป็ นไปตามที'กาํ 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 นเงินประกันส่วนหนึงในการซื <อทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดข้ อ 3 เนืองจากแข่งขันราคาซื <อทรัพย์ไม่ได้
ลงชื'อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื'อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอํานาจ

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

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

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

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

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาซือทรั พย์
วันที 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ด้ วยข้ าพเจ้ า บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจํากัด / นาย / นาง / นางสาว .....................................................................
อยู่บ้านเลขที / สํานักงานตังอยู
+ ่เลขที ....................... หมูท่ ี ............................... หมูบ่ ้ าน / อาคาร ............................
ซอย ....................... ถนน ............................. ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต ...................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ................................
ซึงต่อไปนีจ+ ะเรี ยกว่า “ผู้เสนอราคา” มีความประสงค์ทีจะขอซื +อทรั พย์ สินของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึงต่อไปนีจ+ ะ
เรี ยกว่า"ธนาคาร” ประเภททรั พย์ ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง (อาคารพาณิชย์ ) รหัสรายการทรัพย์ 52NN031500294
จํานวน 1 รายการ โฉนดเลขที 47025,47026,47027, 47028,47029,47030,47031 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองฯ
จั ง หวั ด เชี ย งราย รวม 7 แปลง 8 คู ห า เนื อ+ ที รวม 0-1-65.6 ไร่ ซึ งต่ อไปนี จ+ ะเรี ยกว่ า “ทรั พย์ สิ น” ในราคา
..................................................................................... บาท
(.............................................................................................................)
ทังนี
+ + ผู้เสนอราคาตกลงและรั บทราบว่าการเสนอราคาซื +อทรัพย์ สินดังกล่าว ต้ องมีการแข่งขันราคากับผู้เสนอ
ราคารายอืน ๆ และผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา โดยมีเงือนไขและข้ อกําหนดในการเสนอราคา
ข้ างต้ น ดังนี +
1. ราคาขันตํ
+ าทีจะเสนอต้ องไม่ตํากว่าราคาขันตํ
+ าทีธนาคารกําหนดเป็ นเงิน 32,500,000.-บาท (สามสิบสอง
ล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)
2. ผู้เสนอราคาต้ องวางเงิ นประกันการยื นซองแข่งขันราคาให้ แก่ ธนาคารพร้ อมใบเสนอราคา โดยส่งมอบ
แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์ ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีด “หรื อผู้ถือ” ออก เป็ นจํานวนเงิน
3,250,000.-บาท (สามล้ านสองแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน) สังจ่ายในนาม “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย”
หากผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา เงินทีวางเป็ นหลักประกันการยืนซองการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึงของเงินประกันการซื +อทรัพย์พร้ อมขาย สําหรับผู้เสนอราคาทีมิได้ เป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา หากผู้เสนอราคา
รายใดได้ เสนอราคาไม่ตํากว่าราคาขันตํ
+ า และได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดย
ถูกต้ องทุกประการแล้ ว ธนาคารจะคืนเงินประกันดังกล่าว
หากผู้เสนอราคารายใดผิดนัด หรื อเสนอราคาตํากว่าราคาขันตํ
+ า หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่วา่ ข้ อหนึงข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา ผู้เสนอราคายินยอม
ให้ ธนาคารริ บเงินประกันการซื +อทรัพย์สินทังหมด
+
ทีผู้เสนอราคาได้ วางไว้ กบั ธนาคารตามวรรคหนึงทันที
3. ธนาคารจะรั บ ยื นซองเสนอแข่ ง ขั น ราคาและเงิ น ประกั น การแข่ ง ขั น ราคา พร้ อมเอกสารหลั ก ฐาน
ในวันอังคารที 13 มีนาคม 2561 ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตเชียงราย อาคารสาขาห้ าแยกพ่อขุนเม็งราย
ชันที
+ 3 เลขที 116/19 ม.19 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57000
เวลา 10.30 น.-11.00 น. เปิ ดซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน ตังแต่
+ เวลา 11.15 น. เป็ นต้ นไป

ลงชือ..........................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอํานาจ

ใบเสนอราคา

-24. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันราคาเสนอซื +อทรัพย์สิน มีดงั นี +
4.1 กรณีมีผ้ ูเสนอราคาสูงสุดเท่ากันตังแต่
+ 2 รายขึ +นไป ธนาคารจะจัดให้ เฉพาะผู้เสนอราคาทีเสนอราคา
สู ง สุ ด เท่ า กั น นั น+ เสนอราคาใหม่ จนกว่ า จะได้ ผ้ ู เสนอราคาสู ง สุ ด เพี ย งรายเดี ย ว โดยวิ ธี ยื นซองแข่ ง ขั น ราคา
(Sealed Bid) ซึงราคาทีเสนอใหม่ต้องไม่ตํากว่าราคาสูงสุดทีเสนอไว้ เดิม
4.2 การพิจารณาตัดสินของธนาคารให้ ถือเป็ นทีสุด
4.3 ในกรณีผ้ เู สนอราคาสูงสุดสละสิทธิa ธนาคารสงวนสิทธิaทีจะยกเลิกการแข่งขันราคาเสนอซื +อทรัพย์สิน
หรื อยกเลิกผลการแข่งขันราคาเสนอซื +อทรัพย์สิน
4.4 ห้ ามแก้ ไขข้ อความ หรื อเพิมเติมเงือนไขในใบเสนอราคาซื +อทรัพย์
5. ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องทําบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื +อทรั พย์ ภายใน 10 วัน นับจาก
วันทีแข่งขันราคา (ภายในวันที 23 มีนาคม 2561) พร้ อมทัง+ ชําระเงินประกันการซื +อเพิมจนครบ 10% ของราคาขาย
ทรั พย์ (เงินประกันการแข่งขันราคาตามข้ อ 2 ถือเป็ นส่วนหนึงของเงินประกันการซื +อทรั พย์ ) ส่วนเงินทีค้ างชําระอีก
90% จะต้ องชําระภายใน 45 วัน นับจากวันทีแข่งขันราคา (ภายในวันที 27 เมษายน 2561)
6. ธนาคารสงวนสิทธิ ในการพิจารณาอนุมตั ิการขายทรั พย์ สิน การเปลียนแปลงใด ๆ หรื อยกเลิกการแข่งขัน
ราคา หรื อไม่ขายทรัพย์สินในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดงเหตุผลให้ ทราบ
7. ทรัพย์สินข้ างต้ นเป็ นการขายแบบเหมายกแปลง ตามเนื +อทีซึงระบุไว้ ในเอกสารสิทธิa และตามสภาพทีเป็ นอยู่
จริ ง ผู้เสนอราคาตกลงและรับทราบว่า ผู้เสนอราคามีหน้ าทีในการตรวจสอบทรัพย์สินทีจะซื +อขาย เช่น แนวเขตทีดิน
สภาพที ดิ น จํ านวนเนื อ+ ที และสภาพของสิงปลูกสร้ าง เป็ นต้ น หากภายหลังปรากฏว่า สภาพทรั พย์ สินไม่ตรงกับ
รายละเอียดทรัพย์สินทีธนาคารได้ แจ้ งไว้ หรื อไม่ตรงกับข้ อมูลทีปรากฏในเอกสารสิทธิaแล้ ว ผู้เสนอราคาตกลงสละสิทธิ
ทีจะเรี ยกให้ ธนาคารรับผิดชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
+ +น
8. การชําระค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิaทรัพย์สิน
8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิa ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
8.2 ค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
8.3 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชําระ
8.4 ผู้ชนะการแข่ งขันราคามี หน้ าที ที จะต้ องดําเนิ นการกับผู้อยู่อาศัย/ผู้บุกรุ ก (ถ้ ามี ) ให้ ออกจากทรั พย์
ดังกล่าวเอง รวมทังค่
+ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าทนายความ ฯลฯ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระทังหมด
+
ทังนี
+ +
หากครบกําหนดจะต้ องรับโอนกรรมสิทธิa แต่ผ้ อู ยู่อาศัย/ผู้บกุ รุ กยังไม่ยอมย้ ายออกจากทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ชนะการแข่งขัน
ราคาจะต้ องชําระเงินค่าซื +อทรัพย์ทงหมดให้
ั+
ครบถ้ วนและรับโอนกรรมสิทธิaให้ เสร็ จสิ +น โดยจะนํามาเป็ นข้ ออ้ างในการไม่
ชําระเงินค่าซื +อทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิaทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้
8.5 ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือผู้รับโอนกรรมสิทธิa ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ นอกจากข้ างต้ น
(ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
9. หากผู้เสนอราคาผิ ดนัดหรื อไม่ปฏิ บัติตามระเบี ยบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ แ ละเงื อนไขการแข่งขันราคาที
ธนาคารได้ กําหนดไว้ ผู้เสนอราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการแข่งขันราคา เงินประกันการซื +อทรัพย์ รวมทัง+
เงินชําระราคาซื +อทรัพย์สินทีได้ วางไว้ ทงหมดกั
ั+
บธนาคาร และให้ ยกเลิกการขายทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาตก
ลงสละสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
+ +น

ลงชือ..........................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอํานาจ

ใบเสนอราคา

-3–
10. ผู้แนะนําในการซื +อทรัพย์สิน
ไม่มีผ้ แู นะนํา โดยทราบข้ อมูลทรัพย์สนิ / การแข่งขันราคาจาก ..........................................................
มีผ้ แู นะนํา  เป็ นพนักงานธนาคาร ชือ .....................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หน่วยงาน ....................................................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ..........................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล ชือ ........................................................................
บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที ............................................. โทรศัพท์...............................
ประทับตรา (หากมี) ลงชือ ..................................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอํานาจ
( ......................................................... )

สําหรับคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่ งขันราคา
ผลการเปิ ดซองแข่ งขันราคา
เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาเป็ นไปตามทีกําหนด
เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
เป็ นผู้แข่งขันราคาได้ เนืองจากเสนอราคาซื +อสูงสุด ในราคา .......................................................... บาท
เป็ นผู้แข่งขันราคาทีเสนอราคาซื +อตํากว่ารายอืน หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงือนไขทีธนาคารกําหนด
................................................................. ................................................................. .................................................................
(นางสุพรรณ อ่ องสกุล)

(นายจิรุตถ์ หอมหวล)

(นางธันย์ สิตา เอกสินสมบูรณ์ )

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

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

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

วันที 13 มีนาคม 2561
เรียน ผู้อาํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ าย
ฝ่ ายบริหารทรัพย์ สินพร้ อมขาย
เรือง หนังสือยืนยันการซือ' ทรัพย์ สินรอการขายของธนาคาร
ตามทีข้ าพเจ้ า ..............................................................................(ผู้เสนอซือ) ได้ ยืนคําเสนอซือทรัพย์ของ
ธนาคารเมื อวัน ที ....13 มี น าคม 2561.... รหัส ทรั พ ย์ . ....52NN031500294.....ประเภท....ที ดิ น เปล่า ...โฉนดเลขที
47025,47026,47027, 47028,47029,47030,47031 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย รวม 7 แปลง 8 คูหา
เนือทีรวม 0-1-65.6 ไร่ ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบสภาพทรัพย์ดงั กล่าวจนเป็ นทีพอใจแล้ ว และได้ รับทราบคําชีแจงจากพนักงาน
ราย............................................................................................แล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับทราบเงือนไขการขาย
ทรัพย์ของธนาคารทุกประการ ดังนี
1. การขายนี เป็ นการขายตามสภาพของทรั พ ย์ ขายเหมายกแปลง โดยผู้เ สนอซื อ มี หน้ าที ต้ อ งตรวจสอบ
รายละเอียดเกียวกับทรัพย์พร้ อมขายตามสถานที แผนทีการไป ตรวจสอบระวางทีดินและตรวจสอบสภาพทรัพย์พร้ อมขายที
เสนอซือ โดยได้ รับสําเนาเอกสารสิทธิBในการตรวจสอบเบืองต้ นแล้ ว
2. เนือทีดินทีปรากฏตามสารบัญเอกสารสิทธิB ผู้เสนอซือรับทราบว่า หากแนวเขต จํานวนเนือที เพิมหรื อลด หรื อ
ถูก ทับ ซ้ อ นกับ เอกสารสิ ท ธิB ข องบุค คลอื น หรื อ ไม่ต รงตามเอกสารสิ ท ธิB หรื อ แผนที ตังทรั พ ย์ / รู ป ภาพทรั พ ย์ มี ค วาม
คลาดเคลือน หรื อส่วนต่อเติม หากมีผ้ โู ต้ แย้ งสิทธิ ผู้เสนอซือพึงใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิBตามลําพัง โดยธนาคารจะ
ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิน
3. ผู้เสนอซือรับทราบว่าทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ นมีผ้ ใู ช้ ประโยชน์ในทรัพย์และ/หรื อมีบคุ คลอืนครอบครองโดยอาศัย
สิทธิอืนใดเหนือทรัพย์นนั ตกลงให้ เป็ นภาระทังหมดของผู้เสนอซือเป็ นผู้ดําเนินคดีกบั ผู้บกุ รุ กและ/หรื อผู้อยู่อาศัย เพือให้
ออกจากทรัพย์ทีจะซือ โดยธนาคารไม่ต้องร่วมรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไม่ต้องส่งเงินคืน
ตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอซือด้ วย
4. ผู้เสนอซือตกลงยินยอมจะไปดําเนินการทางกฎหมาย เพือให้ ได้ มาซึงสิทธิในทางเข้ า-ออก และสาธารณูปโภค
ในทีดินแปลงดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เสนอซือเอง โดยจะไม่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายต้ องรับผิดใดๆ ในการซือขายทีดินแปลง
ดังกล่าวอีกต่อไป
ทังนี เพือเป็ นหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรื อความประสงค์ทีจะซือทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น และเพือยืนยันว่า ผู้
เสนอซือจะไม่นําเรื องดังกล่าวข้ างต้ นมาเป็ นข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเรี ยกร้ องใดๆต่อธนาคารทีจะไม่ชําระเงินค่าซือทรัพย์และรับโอน
กรรมสิทธิB ภายในกํ าหนด และ/หรื อขอยกเลิกการซือทรัพย์ และ/หรื อขอให้ ธนาคารคืนเงินประกันการซือทรั พย์ และ/หรื อ
ฟ้ องร้ องดําเนินคดีกับธนาคารแต่อย่างใด ดังนัน ผู้เสนอซือจึงได้ ลงนามในหนังสือฉบับนีมอบให้ กับธนาคารเก็บไว้ เป็ น
หลักฐาน ต่อไป

ประทับตรา (ถ้ ามี)

ลงชือ........................................................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................................)

ติดอำกร
แสตมป์
30 บำท

หนังสือมอบอำนำจ

เขียนที่ ...............................................................................................
วันที่ .................. เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า ...........................................................................................................................................
ขอมอบอานาจให้ ...............................................................................................................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือบัตร .............................................. เลขที่ ...................................................... ออกให้ โดย .............................................
อยู่บ้านเลขที่ ............................. หมูท่ ี่ .......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ........................................................
ตาบล/แขวง .................................................... อาเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ...................................................
เป็ นผู้รับมอบอานาจเข้ าร่ วมแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์สิน รหัส .................................... ประเภท ..................................................
เอกสารสิทธิ์ .......................................... ตาบล .............................. อาเภอ ................................. จังหวัด ....................................
โดยให้ ผ้ รู ับมอบอานาจมีอานาจในการเข้ าแข่งขันเสนอราคา พร้ อมเสนอราคา และลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา
รวมทังเอกสารต่
้
าง ๆ ประกอบการเสนอราคา เพื่อผูกพันตนที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการในการแข่งขัน
ราคาซื ้อทรัพย์สิน ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย กาหนด ส่งมอบแคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ ซึง่ เป็ นหลักประกันการ
แข่งขันราคา รวมทังน
้ าใบเสนอราคา เอกสารการแข่งขันราคามายื่น หรื อยกเลิกการเข้ าร่ วมแข่งขันราคา แทนข้ าพเจ้ า
จนเสร็ จการ
การใดที่ผ้ รู ับมอบอานาจได้ กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาไป
ด้ วยตนเอง และข้ าพเจ้ าตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ได้ ประกาศไว้
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าและผู้รับมอบอานาจ จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ตอ่ หน้ าพยาน
ลงชื่อ

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

ผู้มอบอานาจ

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

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

ผู้รับมอบอานาจ

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

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

พยาน

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

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

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

พยาน

