เอกสารแนบใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์

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

รหัสรายการทรัพย์ 57CC020500521 จานวน 1 รายการ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ทาวน์เฮ้ าส์) โฉนดเลขที่ 37486
และ 37487 ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม 2 แปลง เนื ้อที่รวม 47 ตารางวา
ตามแผนที่และรู ปภาพทรัพย์สินที่สามารถเปิ ดดูได้ ใน Website ของธนาคารที่ www.ktb.co.th/npa

2. ราคาเสนอขัน้ ต่า

จานวนเงิน 2,390,000.-บาท (สองล้ านสามแสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน)

3. เงื่อนไข

3.1 การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์ หรื อไม่ โดยผู้เสนอราคาจะ ต้ องทาการ
ตรวจสอบข้ อมูลและสภาพทรัพย์สินทังหมดด้
้
วยตนเอง โดยธนาคารถือว่าผู้เสนอราคาได้ เห็นทรัพย์นี ้แล้ ว
ธนาคารไม่รับรองและรับผิดชอบต่อสภาพของทรัพย์ที่ปรากฏข้ อมูลตามเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรื อข้ อมูล
ทางเอกสารที่ได้ แสดงไว้ และในกรณีที่ทรัพย์มีบคุ คลอื่นครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์นนั ้ ให้
เป็ นภาระของผู้เสนอราคาที่ต้องดาเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้ บงั คับตามสิทธิเองทังสิ
้ ้น โดยธนาคาร
ไม่ต้องร่ วมรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใด ทังไม่
้ ต้องส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอราคา
ด้ วย
3.2 กรณีที่ทรัพย์ของธนาคารมีภาระผูกพันซึง่ จะต้ องให้ สิทธิลกู หนีซ้ ื ้อคืนก่อนเป็ นลาดับแรก ตามเงื่อนไขสัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ ผู้เสนอราคาจะซื ้อทรั พย์สินได้ เมื่อลูกหนี ้ผู้มีสิทธิซื ้อคืนสละสิทธิ หรื อไม่ใช้ สิทธิซื ้อคืน
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว
3.3 เรื่ อ งเขตที่ดิน สภาพที่ดิน เป็ นไปตามโฉนดที่ดิน /เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ส่วนเขตเนือ้ ที่ ที่ดินเป็ น
อย่างไร เนื ้อที่ที่ดนิ เท่าใด ตรงตามโฉนดที่ดนิ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อไม่ หากมีผ้ โู ต้ แย้ งสิทธิ ผู้
เสนอราคาพึงใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์โดยลาพัง โดยธนาคารจะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
3.4 ผู้ เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบว่ า หากผู้ เสนอราคาต้ องรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์

4. วิธีการแข่ งขันราคา

อสังหาริ มทรั พย์แ ล้ ว ผู้เสนอราคามีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดในฐานะเป็ นผู้มีสิทธิเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์/ผู้ทรงสิทธิหรื อไม่
3.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศฉบับนี ้ และจะ ต้ องปฏิบตั ิ
ตามบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรั พย์ที่กระทาไว้ ต่อผู้ขายด้ วย หากข้ อความในประกาศ
ขัดแย้ งกับบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ให้ ใช้ บนั ทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อ
ทรัพย์เป็ 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 ูเสนอ
ราคาทราบล่วงหน้ าก็ได้
วิธียื่นซองเสนอราคา (Sealed Bid) โดยกาหนดราคาขันต
้ ่า

ลงทะเบียนแข่งขันราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.-11.00 น. เปิ ดซองและพิจารณาผลการ
5. กาหนดวัน / เวลา
และสถานที่ย่ นื ซอง / แข่งขันราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สานักงานเขตอยุธยา ชัน้ 3 อาคารสาขา
เปิ ดซองเสนอราคา อยุธยา เลขที่ 19/5 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
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6. หลักประกันการ
เสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

6.1 ผู้เสนอราคาต้ องวางเงินเป็ นประกันการแข่งขันราคา จานวน 50,000.-บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)

7. หลักเกณฑ์ การ
แข่ งขันราคา

7.1 ผู้เข้ าแข่งขันราคาต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของธนาคารในการแข่งขัน ราคาซื ้อ
ทรั พย์ทุกประการ พร้ อมยื่นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์ มของธนาคาร และต้ องเสนอราคาไม่ต่ากว่า
ราคาขันต
้ ่าที่ธนาคารกาหนด
7.2 เมื่อเปิ ดซองการแข่งขันราคาแล้ ว ให้ เลือกผู้เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา ทังนี
้ ้ ราคาสูงสุด
ดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ราคาขัน้ ต่ า และผู้เ สนอราคารายดัง กล่ า วจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาทุกประการ
7.3 สาหรับผู้เสนอราคาที่แพ้ การแข่งขัน หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาไม่ต่ากว่าราคาขัน้ ต่า และได้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดยถูกต้ องทุกประการแล้ ว ให้ คืนเงินวาง
ประกันแก่ผ้ เู สนอราคารายดังกล่าว แต่หากผู้เสนอราคารายใดได้ เสนอราคาต่ากว่าราคาขันต
้ ่า และหรื อไม่
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน
ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา และให้ ริบเงินวางประกันทังหมด
้
7.4 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ จดั แข่งขันราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันนัน้ เพื่อให้ ได้
ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคาเพียงรายเดียว ทังนี
้ ้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกการแข่งขันราคา หรื อไม่ขายทรัพย์เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งแสดงเหตุผลให้ ทราบ
7.5 กรณี ที่ผ้ ูเ สนอราคาเป็ นผู้ช นะการแข่ งขัน ราคา แต่ไม่ ช าระค่า ซื อ้ ทรั พย์ ภ ายในกาหนด(ตามข้ อ 9)
ธนาคารมีสิทธินาทรัพย์นนออกขายใหม่
ั้
และหากขายทรัพย์ดงั กล่าวได้ เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าราคาซื ้อ
ทรัพย์สงู สุดในครัง้ ก่อน ผู้เสนอราคาซึง่ ชนะการแข่งขันในครัง้ ก่อนจะต้ องรับผิดชอบในจานวนเงินส่วน
ที่ขาดและชดใช้ ให้ แก่ธนาคารทังหมด
้
7.6 การพิจารณาตัดสินของธนาคารหรื อคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ นที่สดุ
8.1 ใบเสนอราคา : ให้ ใส่ซองจดหมายปิ ดผนึก พร้ อมลงลายมือชื่อ หรื อขีดคร่ อมรอยต่อบนฝาซองจดหมาย
8.2 หลักประกันการเสนอซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 6.
8.3 เอกสารหลักฐาน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
8.3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน
8.3.2 กรณีนิตบิ คุ คล : สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจากกระทรวงพาณิชย์
(ไม่เกิน 30 วัน) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอานาจ
8.3.3 การมอบอานาจให้ กระทาการแทนบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คล : หลักฐานตาม 8.3.1
หรื อ 8.3.2 พร้ อมหนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ
9.1 เงินประกันการซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 6. ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินประกันการซื ้อทรัพย์เพิ่มเติมจนครบ 10%
ของ ราคาขายทรัพย์

8. หลักฐานประกอบ
การเสนอซือ้ ทรัพย์ สิน

9. การชาระเงิน
ค่ าซือ้ ทรั พย์ สิน

6.2 เงินประกันการแข่งขันราคาต้ องชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์สงั่ จ่าย“บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อม
เฉพาะ(Account Payee Only) และขี ดคาว่า “หรื อผู้ถือ ” ออก (หากการส่งเรี ยกเก็บมีค่าใช้ จ่าย/
ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ ูเสนอซื ้อ/ผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม) โดยวางเป็ นประกันต่อ
ธนาคาร พร้ อมกับใบเสนอราคาซื ้อทรัพย์ของธนาคาร
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9.2 ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ องวางเงินประกันการซือ้ ทรั พย์ เพิ่มเติมจากเงินประกัน ตามข้ อ 6. จนครบ 10%
ของราคาขายทรั พย์ พร้ อมทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรั พย์กับธนาคาร ภายใน 10 วัน
นับจากวันที่ธนาคารแจ้ งผลการอนุมตั ิขายทรัพย์ (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561) โดยชาระเงินค่าซื ้อทรัพย์
ให้ แก่ ธนาคารเป็ นการเสร็ จสิ น้ ครบถ้ วนพร้ อมรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นี ้
การเปลี่ยนแปลงหรื อผ่อนผันเงื่อนไขการขาย เป็ นสิทธิของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
9.3 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาไม่เข้ าทาบันทึกข้ อตกลงการวางเงินประกันการซื ้อทรัพย์กบั ธนาคาร และ/หรื อไม่
รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันทังหมด
้
ที่วางไว้ กับธนาคารได้
ทันที โดยผู้ชนะการแข่งขันราคาตกลงสละสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
9.4 หากผู้ชนะการแข่งขันราคาประสงค์จะให้ นาเงินประกันการซื ้อทรัพย์ ตามข้ อ 9.2 เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ชาระราคาซือ้ ทรั พย์สิน ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้ อ งมี หนังสื อ แจ้ งความประสงค์ให้ ธนาคารทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกาหนดวันโอนกรรมสิทธิ์
9.5 ในการชาระเงินประกันฯ และค่าซื ้อทรั พย์ส่วนที่เหลือ ขอให้ ชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ สัง่ จ่าย
“บมจ.ธนาคารกรุ งไทย” ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคาว่า “หรื อผู้ถือ” ออก (หาก
การส่งเรี ยกเก็บมีคา่ ใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม ให้ ผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่าย/ค่าธรรมเนียม)
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชาระ
ค่าภาษีเงินได้ ฯ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร นับถึงวันทาบันทึกข้ อตกลงฯ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
ค่าใช้ จ่ายและค่าทนายความในการดาเนินการกับผู้บุกรุ 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 องทาการศึกษาเงื่ อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการซือ้ ทรั พย์ให้ เข้ าใจ และปฏิบัติตาม อย่าง
เคร่ งครัด หากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใด ถือว่าผู้เสนอราคาได้ สละสิทธิการเสนอซื ้อทรัพย์ และยินยอมให้
ธนาคารริ บเงินประกัน และเงินอื่นใดที่ผ้ เู สนอราคาได้ ชาระไว้ แล้ วทังจ
้ านวน

ข้ อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่ อ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตอยุธยา ชัน้ 3 อาคารสาขาอยุธยา เลขที่ 19/5 ถ.นเรศวร
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-5707 ถึง 8 โทรสาร : 0-3524-5709
ผู้ประสานงาน  คุณคมสันต์ : 0-35-245707-8 / มือถือ 081-571-8971
 คุณกฤศภณ : 0-35-245707-8 / มือถือ 084-075-6992
ฝ่ ายบริหารทรัพย์ สินพร้ อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Website : www.ktb.co.th/npa
ผู้ประสานงาน  คุณจิรุตถ์
: 02-208-8338 / มือถือ 084-075-8581
 คุณพิชญ์สินี : 02-208-7528 / มือถือ 080-264-7117
 คุณฉัตรชัย
: 02-208-8325 / มือถือ 089-111-4699

ใบลงทะเบียนการแข่ งขันราคาทรัพย์ สินพร้ อมขาย
ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สานักงานเขตอยุธยา อาคารสาขาอยุธยา ชัน้ 3
วันที่ .....22..... เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ..2561...
ชื่อ – สกุล ผู้แข่งขันราคา .……………...……....……....................................….........…… สัญชาติ ……….....…… อายุ ……..….… ปี
ชื่อ – สกุล ผู้รับมอบอานาจ .…………..……..............…….….................….…………… สัญชาติ ….……....…… อายุ ….…..…... ปี
บ้ านเลขที่ …........................… หมูท่ ี่ …......… หมูบ่ ้ าน/อาคารชุด ……...................….....…......……. ซอย ……..…….........….…....
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ................................................. อาเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ……...…….................... รหัสไปรษณีย์ ……................ โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .....................................
1. รายการทรั พ ย์ ที่ เ สนอซื อ้ รหัส รายการทรั พ ย์ 57CC020500521 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ าง (ทาวน์ เ ฮ้ าส์ )
โฉนดเลขที่ 37486 และ 37487 ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม 2 แปลง เนื ้อที่รวม
47 ตารางวา
2. หลักฐานประกอบการยื่นซองแข่ งขันราคา (ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง)
กรณีบุคคลธรรมดา







สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แข่งขันราคา
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้แข่งขันราคา
หนังสือมอบอานาจ กรณีมิได้ มายื่นซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ
หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ









สานาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองภายใน 1 เดือน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สาเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจ กรณีมิได้ มายื่นซองแข่งขันราคาด้ วยตนเอง (ติดอากรแสตป์ 30 บาท)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ
หนังสือยินยอมซื ้อทรัพย์ตามสภาพ

กรณีนิติบุคคล

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” จานวนเงิน 50,000.-บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ข้ าพเจ้ ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาขายทรัพย์สนิ ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ทุกประการ
ลงชื่อ …………..…..…….......................................…………. ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอานาจ
( …………..…......…....................….………..…..……. )
.............. / ................ / ................
สาหรับคณะกรรมการตรวจรับซองแข่ งขันราคา
ตรวจสอบแล้ ว เอกสารหลักฐานการยื่นซองเสนอราคาเป็ นไปตามที่กาหนด
..............................................................
................................................................ .............................................................
(…………………………….……..)
(………………………..……………)
(…………………………………….)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การรับและคืนเงินประกันการแข่ งขันราคา
กรณีเป็ นผู้เสนอราคาสูงสุด
กรณีเป็ นผู้แข่ งขันราคาไม่ ได้
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นาเงินประกันการแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์สิน
ข้ าพเจ้ าได้ รับคืนเงินประกันการแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์สินแล้ ว
ตามรายละเอียดข้ อ 3 วางเป็ นเงินประกันส่วนหนึ่งในการซื ้อทรัพย์สิน
ตามรายละเอียดข้ อ 3 เนื่องจากแข่งขันราคาซื ้อทรัพย์ไม่ได้
ลงชื่อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอานาจ

ลงชื่อ ........................................ ผู้แข่ งขันราคา / ผู้รับมอบอานาจ

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

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

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

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

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาซือ้ ทรั พย์
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ด้ วยข้ าพเจ้ า บริ ษัท / ห้ างหุ้นส่วนจากัด / นาย / นาง / นางสาว .....................................................................
อยู่บ้านเลขที่ / สานักงานัังอยู
ง ่เลขที่ ....................... หมูท่ ี่ ............................... หมูบ่ ้ าน / อาคาร ............................
ซอย ....................... ถนน ............................. ัาบล/แขวง ...............................อาเภอ/เขั ...................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ................................
ซึง่ ั่อไปนีจง ะเรี ยกว่า “ผู้เสนอราคา” มีความประสงค์ที่จะขอซื งอทรั พย์ สินของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ ั่อไปนีจง ะ
เรี ยกว่า"ธนาคาร” ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง (ทาวน์ เฮ้ าส์ ) รหัสรายการทรัพย์ 57CC020500521 โฉนดเลขที่ 37486
และ 37487 ัาบลวัดัูม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม 2 แปลง เนื งอที่รวม 47 ัารางวา ซึง่
ั่ อไปนี จง ะเรี ยกว่ า “ทรั พย์ สิ น ” ในราคา..................................................................................... บาท
(.............................................................................................................)
ทังนี
ง ง ผู้เสนอราคาักลงและรั บทราบว่าการเสนอราคาซื งอทรัพย์ สินดังกล่าว ั้ องมีการแข่งขันราคากับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ๆ และผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา โดยมีเงื่อนไขและข้ อกาหนดในการเสนอราคา
ข้ างั้ น ดังนี ง
1. ราคาขันง ั่าที่จะเสนอั้ องไม่ั่ากว่าราคาขันั
ง ่าที่ธนาคารกาหนดเป็ นเงิน 2,390,000.-บาท (สองล้ านสาม
แสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน)
2. ผู้เสนอราคาั้ องวางเงิ นประกันการยื่ นซองแข่งขันราคาให้ แก่ ธนาคารพร้ อมใบเสนอราคา โดยส่งมอบ
 แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ ขีดคร่ อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีด “หรื อผู้ถือ” ออก เป็ นจานวนเงิน
50,000.-บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) สัง่ จ่ายในนาม “บมจ.ธนาคารกรุ งไทย”
หากผู้เสนอราคาเป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา เงินที่วางเป็ นหลักประกันการยื่นซองการแข่งขันราคาให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของเงินประกันการซื งอทรัพย์พร้ อมขาย สาหรับผู้เสนอราคาที่มิได้ เป็ นผู้ชนะการแข่งขันราคา หากผู้เสนอราคา
รายใดได้ เสนอราคาไม่ั่ากว่าราคาขันั
ง ่า และได้ ปฏิบัั ิัามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาโดย
ถูกั้ องทุกประการแล้ ว ธนาคารจะคืนเงินประกันดังกล่าว
หากผู้เสนอราคารายใดผิดนัด หรื อเสนอราคาั่ากว่าราคาขันั
ง ่า หรื อไม่ปฏิบัั ิัามระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้ อบังคับในการแข่งขันราคาไม่วา่ ข้ อหนึง่ ข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้ผิดสัญญา ผู้เสนอราคายินยอม
ให้ ธนาคารริ บเงินประกันการซื งอทรัพย์สินทังหมด
ง
ที่ผ้ เู สนอราคาได้ วางไว้ กบั ธนาคารัามวรรคหนึง่ ทันที
3. ธนาคารจะรั บ ยื่ น ซองเสนอแข่ ง ขั น ราคาและเงิ น ประกั น การแข่ ง ขั น ราคา พร้ อมเอกสารหลั ก ฐาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สานักงานเขัอยุธยา ชันง 3 อาคารสาขาอยุธยา
เลขที่ 19/5 ถ.นเรศวร ั.หอรัันไชย อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000 เวลา 10.00 น.-11.00 น. เปิ ด
ซองและพิจารณาผลการแข่งขันราคาในวันเดียวกัน ัังแั่
ง เวลา 11.15 น. เป็ นั้ นไป

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอานาจ

ใบเสนอราคา

-24. หลักเกณฑ์ในการััดสินการแข่งขันราคาเสนอซื งอทรัพย์สิน มีดงั นี ง
4.1 กรณีมีผ้ เู สนอราคาสูงสุดเท่ากันัังแั่
ง 2 รายขึ งนไป ธนาคารจะจัดให้ เฉพาะผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
สู ง สุ ด เท่ า กั น นั นง เสนอราคาใหม่ จนกว่ า จะได้ ผ้ ู เสนอราคาสู ง สุ ด เพี ย งรายเดี ย ว โดยวิ ธี ยื่ น ซองแข่ ง ขั น ราคา
(Sealed Bid) ซึง่ ราคาที่เสนอใหม่ั้องไม่ั่ากว่าราคาสูงสุดที่เสนอไว้ เดิม
4.2 การพิจารณาััดสินของธนาคารให้ ถือเป็ นที่สดุ
4.3 ในกรณีผ้ เู สนอราคาสูงสุดสละสิทธิ์ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการแข่งขันราคาเสนอซื งอทรัพย์สิน
หรื อยกเลิกผลการแข่งขันราคาเสนอซื งอทรัพย์สิน
4.4 ห้ ามแก้ ไขข้ อความ หรื อเพิ่มเัิมเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื งอทรัพย์
5. ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะั้ องทาบันทึกข้ อักลงการวางเงินประกันการซื งอทรั พย์ ภายใน 10 วัน นับจาก
วันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561) พร้ อมทังช
ง าระเงินประกันการซื งอเพิ่มจนครบ 10% ของราคาขายทรัพย์
(เงินประกันการแข่งขันราคาัามข้ อ 2 ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินประกันการซื งอทรั พย์ ) ส่วนเงินที่ค้างชาระอีก 90%
จะั้ องชาระภายใน 45 วัน นับจากวันที่แข่งขันราคา (ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561)
6. ธนาคารสงวนสิทธิ ในการพิจารณาอนุมัั ิการขายทรั พย์ สิน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรื อยกเลิกการแข่งขัน
ราคา หรื อไม่ขายทรัพย์สินในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ั้องแจ้ งแสดงเหัุผลให้ ทราบ
7. ทรัพย์สินข้ างั้ นเป็ นการขายแบบเหมายกแปลง ัามเนื งอที่ซงึ่ ระบุไว้ ในเอกสารสิทธิ์ และัามสภาพที่เป็ นอยู่
จริ ง ผู้เสนอราคาักลงและรับทราบว่า ผู้เสนอราคามีหน้ าที่ในการัรวจสอบทรัพย์สินที่จะซื งอขาย เช่น แนวเขัที่ดิน
สภาพที่ ดิ น จานวนเนื อง ที่ และสภาพของสิ่งปลูกสร้ าง เป็ นั้ น หากภายหลังปรากฏว่า สภาพทรั พย์ สิน ไม่ัรงกับ
รายละเอียดทรัพย์สินที่ธนาคารได้ แจ้ งไว้ หรื อไม่ัรงกับข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์แล้ ว ผู้เสนอราคาักลงสละสิทธิ
ที่จะเรี ยกให้ ธนาคารรับผิดชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
ง งน
8. การชาระค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
8.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชาระ
8.2 ค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ธนาคารเป็ นผู้ชาระ
8.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้ชาระ
8.4 ผู้ชนะการแข่ งขันราคามีหน้ าที่ ที่ จะั้ องดาเนิ นการกับผู้อยู่อาศัย /ผู้บุกรุ ก (ถ้ ามี ) ให้ ออกจากทรั พย์
ดังกล่าวเอง รวมทังค่
ง าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี ค่าทนายความ ฯลฯ ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระทังหมด
ง
ทังนี
ง ง
หากครบกาหนดจะั้ องรับโอนกรรมสิทธิ์ แั่ผ้ อู ยู่อาศัย/ผู้บกุ รุ กยังไม่ยอมย้ ายออกจากทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ชนะการแข่งขัน
ราคาจะั้ องชาระเงินค่าซื งอทรัพย์ทงหมดให้
ัง
ครบถ้ วนและรับโอนกรรมสิทธิ์ให้ เสร็ จสิ งน โดยจะนามาเป็ นข้ ออ้ างในการไม่
ชาระเงินค่าซื งอทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้
8.5 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ นอกจากข้ างั้ น
(ถ้ ามี) ผู้ชนะการแข่งขันราคาเป็ นผู้รับภาระ
9. หากผู้เสนอราคาผิ ดนัดหรื อไม่ปฏิ บััิัามระเบี ยบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขการแข่งขันราคาที่
ธนาคารได้ กาหนดไว้ ผู้เสนอราคายินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการแข่งขันราคา เงินประกันการซื งอทรัพย์ รวมทังง
เงินชาระราคาซื งอทรัพย์สินที่ได้ วางไว้ ทงหมดกั
ัง
บธนาคาร และให้ ยกเลิกการขายทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาัก
ลงสละสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทังสิ
ง งน

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอราคา/ผู้รับมอบอานาจ

ใบเสนอราคา
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10. ผู้แนะนาในการซื งอทรัพย์สิน
 ไม่มีผ้ แู นะนา โดยทราบข้ อมูลทรัพย์สนิ / การแข่งขันราคาจาก ..........................................................
 มีผ้ แู นะนา  เป็ นพนักงานธนาคาร ชื่อ .....................................................................................
รหัสพนักงาน ............................ หน่วยงาน ....................................................................
เลขที่บัั รประจาััวประชาชน ..........................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดา / นิัิบคุ คล ชื่อ ....................................................................
บััรประชาชน / ทะเบียนนิัิบคุ คล เลขที่ ............................................. โทรศัพท์...............................
ประทับัรา (หากมี) ลงชื่อ ..................................................... ผู้เสนอราคา / ผู้รับมอบอานาจ
( ......................................................... )

สาหรับคณะกรรมการเปิ ดซองและตัดสินการแข่ งขันราคา
ผลการเปิ ดซองแข่ งขันราคา
 เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาเป็ นไปัามที่กาหนด  เอกสารหลักฐานและการเสนอราคาไม่เป็ นไปัามที่กาหนด
 เป็ นผู้แข่งขันราคาได้ เนื่องจากเสนอราคาซื งอสูงสุด ในราคา .......................................................... บาท
 เป็ นผู้แข่งขันราคาที่เสนอราคาซื งอั่ากว่ารายอื่น หรือไม่เป็ นไปัามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
................................................................. .................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

วันที่ .................................................................
เรี ยน ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ผู้บริหำรฝ่ ำย
ฝ่ ำยบริหำรทรั พย์ สินพร้ อมขำย
เรื่ อง หนังสือยืนยันการซื ้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร
ตามที่ข้าพเจ้ า ...........................................................................(ผู้เสนอซื ้อ) ได้ ยื่นคาเสนอ
ซื อ้ ทรั พ ย์ ของธนาคารเมื่ อวัน ที่ ................................. รหัสทรั พ ย์ .........................................
ประเภท....................................โฉนดเลขที่...........................................เนื ้อที่ ..................ไร่
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบสภาพทรัพย์ดงั กล่าวจนเป็ นที่พอใจแล้ ว และได้ รับทราบคาชี ้แจงจากพนักงานราย
..............................แล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับทราบเงื่อนไขการขายทรัพย์ของธนาคารทุกประการ
ดังนี ้
1.การขายนี ้เป็ นการขายตามสภาพของทรัพย์ ขายเหมายกแปลง โดยผู้เสนอซื ้อ มีหน้ าที่ต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพ ย์พร้ อมขายตามสถานที่ แผนที่การไป ตรวจสอบระวางที่ดิน และ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์พร้ อมขายที่เสนอซื ้อ โดยได้ รับสาเนาเอกสารสิทธิ์ในการตรวจสอบเบื ้องต้ นแล้ ว
2.เนื ้อที่ดนิ ที่ปรากฏตามสารบัญเอกสารสิทธิ์ ผู้เสนอซื ้อรับทราบว่า หากแนวเขต จานวนเนื ้อที่
เพิ่มหรื อลด หรื อถูกทับซ้ อนกับเอกสารสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรื อ ไม่ตรงตามเอกสารสิทธิ์ หรื อ แผนที่ตงั ้
ทรัพย์/รูปภาพทรัพย์มีความคลาดเคลื่อน หรื อส่วนต่อเติม หากมีผ้ โู ต้ แย้ งสิทธิ ผู้เสนอซื ้อพึงใช้ สิทธิใน
ฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามลาพัง โดยธนาคารจะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบทังสิ
้ ้น
3.ผู้เสนอซื ้อรับทราบว่า ทรัพย์ ดงั กล่าวข้ างต้ น มีผ้ ูใช้ ประโยชน์ในทรัพย์และ/หรื อมีบุคคลอื่น
ครอบครองโดยอาศัยสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์นนั ้ ตกลงให้ เป็ นภาระทังหมดของผู
้
้ เสนอซื ้อเป็ นผู้ดาเนินคดี
กับผู้บกุ รุกและ/หรื อผู้อยูอ่ าศัย เพื่อให้ ออกจากทรัพย์ที่จะซื ้อ โดยธนาคารไม่ต้องร่วมรับผิดชอบและไม่
รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิใดๆ และธนาคารไม่ต้องส่งเงินคืนตามราคาให้ แก่ผ้ เู สนอซื ้อด้ วย
4.ผู้เสนอซื ้อตกลงยินยอมจะไปดาเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิในทางเข้ า -ออก
และสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เสนอซื ้อเอง โดยจะไม่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู าย
ต้ องรับผิดใดๆ ในการซื ้อขายที่ดนิ แปลงดังกล่าวอีกต่อไป
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักฐานและแสดงเจตนาและ/หรื อความประสงค์ที่จะซื ้อทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น
และเพื่ อยื นยัน ว่า ผู้เ สนอซื อ้ จะไม่นาเรื่ องดัง กล่า วข้ างต้ น มาเป็ นข้ อ ร้ องเรี ยน/ข้ อเรี ยกร้ องใดๆต่อ
ธนาคารที่จะไม่ชาระเงินค่าซื ้อทรัพย์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในกาหนด และ/หรื อขอยกเลิกการซื ้อ
ทรัพย์และ/หรื อขอให้ ธนาคารคืนเงินประกันการซื ้อทรัพย์ และ/หรื อฟ้องร้ องดาเนินคดีกับธนาคารแต่
อย่างใด ดังนัน้ ผู้เสนอซื ้อจึงได้ ลงนามในหนังสือฉบับนี ้มอบให้ กบั ธนาคารเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน ต่อไป

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

