ใบเสนอราคาซื้อทรัพ ย์ สิน
เขียนที่…..……………………………………..……………………..………….
วันที่……………………………………………………..…..…………………..
เรี ยน
เรื่ อง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ
ขอซื้ อทรัพย์สินของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) หรื อ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (บริ ษทั )

3. ข้าพเจ้ายินดีชาํ ระเงินจํานวน………………….…..…..…….…บาท (……………..........................................................................…………………)
ให้ธนาคารหรื อบริ ษทั ในวันยืน่ คําเสนอฉบับนี้ หากธนาคารหรื อบริ ษทั ตกลงขายให้กบั ข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าไม่ไปรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินภายในกําหนดเวลาตามข้อ 2. หรื อ
ข้าพเจ้าไม่เข้ามาทําสัญญาจะซื้ อจะขายตามเงื่อนไขในข้อ 2. ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดและใบเสนอราคานี้เป็ นอันว่ายกเลิกทันทีโดยมิตอ้ งบอกกล่าวก่อน ทั้งนี้ธนาคารหรื อบริ ษทั มี
สิ ทธิ ริบเงินที่ได้รับชําระไว้ท้ งั หมดกับมีสิทธิ นาํ ทรัพย์สินตามข้อ 1. ออกขายให้แก่บุคคลอื่นได้ทนั ที โดยที่ขา้ พเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากธนาคารหรื อบริ ษทั ทั้งสิ้ น
หากธนาคารหรื อบริ ษทั ตกลงขายให้กบั ข้าพเจ้าให้ถือว่าเงินจํานวนที่ขา้ พเจ้าชําระในข้อนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเงินมัดจําและเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาค่าทรัพย์สิน
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่าหนังสื อฉบับนี้เป็ นเพียงใบเสนอราคาซื้ อเท่านั้น ไม่ผูกพันหรื อผูกมัดธนาคารหรื อบริ ษทั ในอันที่จะต้องขายทรัพย์สินตามข้อ 1. ให้กบั
ข้าพเจ้า เป็ นสิ ทธิ ของธนาคารหรื อบริ ษทั จะตกลงขายหรื อไม่กไ็ ด้ หากธนาคารหรื อบริ ษทั ไม่ตกลงขาย ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงินที่ขา้ พเจ้าชําระให้ธนาคารหรื อบริ ษทั ตามข้อ 3.
คืนโดยไม่เรี ยกร้องดอกเบี้ย และค่าเสี ยหายใดๆ จากธนาคารหรื อบริ ษทั ทั้งสิ้ น และในกรณี เช่นนี้ ถือว่าใบเสนอราคานี้เป็ นอันยกเลิกทันที
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าทรัพย์สินดังกล่าวของธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ทาํ การเสนอราคาขอซื้ อนี้ จะต้องให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
หรื อบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิขายก่อน และหากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของธนาคารหรื อบริ ษทั อนุมตั ิขายให้แก่ขา้ พเจ้า จึงจะสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ขา้ พเจ้าได้ อีกทั้ง
ทรัพย์สินตามข้อ 1. อาจจะยังไม่ได้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารหรื อบริ ษทั โดยสมบูรณ์ในทางกฎหมาย หรื อถึงแม้จะตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารหรื อบริ ษทั โดยผลของ
กฎหมาย หรื อผลของกระบวนพิจารณาของศาล หรื อผลจากการขายทอดตลาด หรื อเกี่ยวเนื่องกับการขายทอดตลาดแต่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นของธนาคาร
หรื อบริ ษทั และหากมีเหตุขดั ข้อง ข้อโต้แย้ง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดหรื อจากบุคคลใดอันมีผลทําให้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นถูกเพิกถอนการโอนกรรมสิ ทธ์ และ/หรื อไม่สามารถตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารหรื อบริ ษทั ได้โดยสมบูรณ์ในทางกฎหมายเป็ นผลให้ธนาคารหรื อบริ ษทั ไม่สามารถที่จะโอนขายทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ติดใจซื้ อทรัพย์สิน
นั้นแล้ว และมีสิทธิ จากธนาคารหรื อบริ ษทั เพียงแค่รับเงินที่ขา้ พเจ้าชําระให้ธนาคารหรื อบริ ษทั ตามข้อ 3. คืน โดยไม่เรี ยกร้องดอกเบี้ยและค่าเสี ยหายใดๆ จากธนาคารหรื อ
บริ ษทั ทั้งสิ้ น และในกรณี เช่นนี้ ถือว่าใบเสนอราคานี้เป็ นอันยกเลิกทันที
6. ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบดูสภาพของทรัพย์สินตามข้อ 1. แล้ว มีเนื้ อที่ สภาพ ขนาด ลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ตรงตามเจตนาของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าทราบ
ยินยอมและเข้าใจดีวา่ การขายทรัพย์สินตามข้อ 1. ของธนาคารหรื อบริ ษทั เป็ นการขายตามสภาพ และ/หรื อตามเอกสารสิ ทธิ์ ที่ได้รับมา แม้ต่อมาในภายหลังจะปรากฏว่าจํานวนเนื้อที่ลดลงกว่า
จํานวนที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อสิ่ งปลูกสร้างหรื อสาธารณู ปโภคต่างๆอยูใ่ นสภาพที่ทรุ ดโทรม หรื อไม่สมบูรณ์หรื อไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ตอ้ งการ หรื อไม่มีสาธารณู ปโภคตามที่
ต้องการ หรื อมีการรอนสิ ทธิ ใดๆ เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าเสื่ อมสิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่ วน หรื อเสื่ อมประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เพราะเหตุ
แห่งทรัพย์สินตามข้อ 1. นั้นเอง หรื อเพราะเกิดจากปั จจัยภายนอก ข้อกําหนด กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ภาระต่าง ๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับผลของการเสื่ อมประโยชน์ในการใช้น้ นั ๆ
ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องประโยชน์ ค่าเสี ยหายใด ๆ จากธนาคารหรื อบริ ษทั ทั้งหมดทั้งสิ้ นจากการที่ขา้ พเจ้าเสื่ อมประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินตามข้อ 1. นั้น
7. หากมีภาระหนี้ไม่วา่ จะเป็ นหนี้ ประเภทใดอันเพราะเหตุเกิดจากการได้ใช้ประโยชน์หรื อเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินตามข้อ 1. หรื อเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินตามข้อ 1. เช่นภาระหนี้ภาษีอากร ภาระค่าธรรมเนียม ภาระหนี้ ค่าใช้จ่ายในสาธารณู ปโภคใดๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในขณะนี้ หรื อจะมีข้ ึนต่อไปในภายหน้า ข้าพเจ้า
ยอมรับสภาพหนี้และขอรับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งสิ้ นโดยไม่เรี ยกร้องในหนี้ หรื อค่าเสี ยหายใดๆ จากธนาคารหรื อบริ ษทั ทั้งหมดทั้งสิ้ น
8. การเสนอซื้ อทรัพย์สิน ได้มีพนักงานชื่อ…………………………..…………………………รหัสพนักงาน………………….เป็ นผูแ้ นะนําการซื้ อทรัพย์สินนี้
ขอแสดงความนับถือ
………..………….………………….………………………………………………ผูเ้ สนอราคาขอซื้ อ
(…………….…..……..…………….…………………….….……………………..)
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รหัสทรัพย์สนิ N

เซ็นต์ชื่อ ....................................................

เซ็นต์ชื่อ ......................................................................

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………….……………..………..อายุ……………….………ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่………………………………หมู่ที่……..………….ถนน…………………………….…………………ตําบล/แขวง……….………………………………..…
อําเภอ/เขต………………………………………..….จังหวัด……………………………………….…โทรศัพท์………….…………………….……….ขอยืนยันโดยชั ด แจ้ ง
ว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ พนักงานของธนาคารหรื อบริษัท หรื อเป็ นบิดา มารดา บุตร พี่ น้ อง หรื อคู่สมรส ของพนักงานของธนาคารหรื อบริษัท ขอแสดงความจํานงดังต่อไปนี้
1. มีความประสงค์ขอซื้ อทรัพย์สินของธนาคารหรื อบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 ที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ ประเภท…….…………………………..…………………………….…………………………………..……..…….……
โฉนดเลขที่…………………………………………….………..…….………...........….……………………..ตําบล/แขวง………………..…………………..….……..……
อําเภอ/เขต…………………………………..……..จังหวัด…………………..……….……..………เนื้อที่………………………………………………………..………....….
 ห้องชุดเลขที่………………………………………………...อาคารชุดชื่อ………………………………………………….……………………
ทะเบียนเลขที่……………..……..……..ชั้นที่………………………….…………….…...เนื้อที่……………………………………….……………ตรม.
 อื่นๆ.……………………………………………………………………………………………………….………………….…….….….…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…...….……..
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..…..
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..…..
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…..…..
2. ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์จะขอซื้ อทรัพย์สินตามข้อ 1. ในราคา………………………………..………..…………………………………………บาท
(………………………………………………………………………….…..) ข้ าพเจ้ าขอชําระค่ าซื้อทรัพ ย์ เป็ นเงินสด และจะขอรับโอนกรรมสิ ทธิ์ทรัพ ย์ สินดังกล่ าวข้ างต้ น
ภายใน .....………………. วันนับตั้งแต่ วันที่ธนาคารหรื อบริษัทแจ้ งตกลงขายทรัพ ย์ สินดังกล่ าวแล้ ว โดยสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเจตนาของข้าพเจ้าในการถอนคํา
เสนอในใบเสนอราคานี้ตลอดไป หากธนาคารหรื อบริ ษทั ตกลงขายให้กบั ข้าพเจ้าในราคาดังกล่าว ธนาคารหรื อบริ ษทั อาจจะกําหนดให้ขา้ พเจ้าเข้ามาทําสัญญาจะซื้ อจะขาย
ตามเงื่อนไข และภายในระยะเวลาใดๆ ก่อนก็ได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิ ทธิ์ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาษีนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่าย หรื อค่าภาษีอื่นใด(ถ้ามี) ฯลฯ ข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น

