คําขอเสนอราคาทรัพ ย์ สิน
(กรณี ทรัพย์ประมูลใส่ลาํ ดับในการประมูล..............)
วันที
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จํากัด
ข้าพเจ้า
ภูมิลาํ เนา/สถานประกอบการ อยู่
รหัสไปรษณี ย์
โทร.
มีความประสงค์จะซื7อจึงขอเสนอราคาทรัพย์สิน รหัสทรัพย์สินเลขที
โฉนดทีดินเลขที / น.ส.: / น.ส.: ก. / อาคารชุด เลขที
ตําบล
อําเภอ
พร้อมสิ งปลูกสร้าง (หากมี)

จังหวัด

เนื7อที
ซึ งข้าพเจ้าได้รับรู ้ / รับทราบแล้วว่าเงือนไข / ภาระผูกพันกับทรัพย์สินดังกล่าว

ราคาเสนอซื7อ
(
)
**ราคาเสนอซื7อจะต้องไม่ตากว่
ํ าราคาขั7นตําที บสส. ประกาศขาย และราคาทีเสนอซื7อจะต้องเสนอราคารวมทั7งสิ7นให้เป็ นตัวเลขพร้อม
ตัวหนังสือกํากับ กรณี ทีตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือเอาตัวหนังสือเป็ นราคาเสนอซื7อ**
ข้าพเจ้าตกลงวางหลักประกันการเสนอราคา จํานวน
(
)
มาพร้อมกับคําขอเสนอราคาทรัพย์สินนี7 และข้าพเจ้าตกลงจะทําสัญญาจะซื7อจะขายทรัพย์สินกับ บสส. ตามข้อกําหนดเวลาที บสส. ได้แจ้ง
ให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นหนังสือ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิC และให้ บสส. ริ บหลักประกันการเสนอราคาดังกล่าว
ในกรณี ทีมีการทําสัญญาจะซื7อจะขายแล้วให้ถือว่าหลักประกันการเข้ายืนซองประมูลเป็ นส่ วนหนึงของเงินมัดจําการจะซื7อจะ
ขายทรัพย์สิน
ทั7งนี7 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และสภาพทรัพย์สินก่อนดําเนินการเสนอซื7อแล้ว โดยได้อ่านและรับทราบรายละเอียด
ของทรัพย์สิน เงือนไข ขั7นตอนการเสนอราคาตามที บสส. กําหนด ดังทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการซื7อขายทรัพย์สินรอการ
ขายของ บสส. และประกาศขายบนเว็บไซด์แล้ว และในกรณี ทีทรัพย์สินมีผูค้ รอบครองใช้ประโยชน์ ข้าพเจ้าจะไปดําเนินการเจรจา หรื อ
ดําเนิ นการทางกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ ายของข้าพเจ้าเอง และไม่ถือเอาเหตุด งั กล่าวเพือยกเลิ กการเสนอซื7 อ และ/หรื อสัญญาจะซื7 อจะขาย
ตลอดจนจะไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องใดๆ กับ บสส. ทั7งสิ7น ข้าพเจ้าเข้าใจเงือนไขดังกล่าวแล้วเป็ นอย่างดีจึงตกลงยอมรับทุกประการ
ลงชือ
(
หมายเหตุ:

ผูเ้ สนอราคา
)

1. ห้ามขูด ลบ ขีด ฆ่า แก้ไขใด ๆ ทั7งสิ7 น มิฉะนั7น จะถือว่าคําขอเสนอราคาทรัพย์สินฉบับนี7 ตกเป็ นโมฆะ ยกเว้นทั7งสองฝ่ ายลงนามกํากับ
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการซื7 อขายทรัพย์สินรอการขายของ บสส. ปรากฎตามทีแนบมาพร้อมนี7

ลงวันที 13 พฤษภาคม 2564

ปิ ดอากรแสตมป์ ที่นี่

หนังสื อมอบอำนำจ
ทำที่ ....................................................................................
วันที่ .................................................................................................
โดยหนังสื อมอบอำนำจฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ................................................................................... อยูบ่ ำ้ นเลขที่
.................................................................................................................................ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ผูม้ อบอำนำจ”
ขอมอบอำนำจให้ ...............................................................................ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือบัตรประจำตัว..................................
ซึ่ งออกให้โดย .................................................................................................. เมื่อวันที่ .............................อยูบ่ ำ้ นเลขที่
..........................................................................................................................................................ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ
“ผูร้ ับมอบอำนำจ” เป็ นผู้มอี ำนำจกระทำกำรแทนผูม้ อบอำนำจ กับบริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จำกัด (บสส.) ดังนี้
ข้อ 1. ด ำเนิ นกำรยื่น ซองเสนอรำคำ เสนอซื้ อ ลงนำมในเอกสำรประกอบกำรซื้ อ ต่ อรองรำคำ แก้ไ ข
เอกสำร วำงเงิ นประกันกำรเสนอรำคำ เสนอซื้ อ รวมทั้งเข้ำร่ วมเป็ นสักขี พยำนในกำรเปิ ดซองเสนอรำคำ เสนอซื้ อ
ในวันที่ ..................................
ข้อ 2.ดำเนินกำรกรอกแบบฟอร์มกำรยื่นกำรลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์เข้ำร่ วมยื่นซองประมูล โดยใช้
แบบฟอร์มที่ บสส. กำหนดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขทัว่ ไปในกำรซื้ อขำยทรัพย์สินรอกำรขำยของ บสส.
ข้อ 3. รับเงินประกันกำรเสนอรำคำคื น กรณี ขำดคุณสมบัติ และไม่ได้เป็ นผูเ้ สนอรำคำสู งสุ ดในกำรยื่น
คำขอเสนอรำคำ
ข้อ 4. ลงนำมในสัญญำจะซื้ อจะขำย และ/หรื อ บันทึ กเพิ่มเติ มต่อท้ำยสัญญำจะซื้ อจะขำย ตลอดจนให้มี
อำนำจแก้ไขถ้อยคำหรื อข้อควำมใดๆในสัญญำจะซื้ อจะขำย และ/หรื อ บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ำยสัญญำจะซื้ อจะขำยและ/
หรื อ หนังสื อยินยอมให้ติดต่อกับบุคคลอื่นในกำรทวงถำมให้ชำระรำคำทรัพย์สินที่จะซื้ อขำย
ข้อ 5. ด ำเนิ น กำรรั บ มอบทรั พ ย์สิ น รวมถึ งมี อ ำนำจรั บ สรรพเอกสำร เอกสำรส ำคัญ หนังสื อแสดง
กรรมสิ ทธิ์ และ/หรื อ เอกสำรสัญญำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้มีอำนำจรับรองเอกสำร และดำเนิ นกำรใดๆที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเรื่ องดังกล่ำวตำมข้อ 1. ถึ งข้อ 5.
ข้ำงต้น อันเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ อบอำนำจด้วย จนเสร็ จกำร
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจได้กระทำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจนี้ และเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของผูม้ อบอำนำจแล้ว ผูม้ อบอำนำจขอยืนยันและรับรองในกิจกำรดังกล่ำวทุกประกำร
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (หำกมี) ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบอำนำจ
(............................................................................)
ลงชื่อ............................................................................ผูร้ ับมอบอำนำจ
(............................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยำน
(..................................................................)

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

