หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
1. วิ ธ ีก ารเสนอซือ
1.1 การยืนซองประมูล
1.2 การเสนอซือ, โดยตรง
2. สถานทีติ ด ต่อ กับ บริษทั บริหารสิ น ทรัพย์ สุข มุ วิ ท จํา กัด (“ บสส.” )
2.1 ฝ่ ายขายและส่งเสริมกิ จกรรมการขาย เลขที 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชัน, 24 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center 0-2686-1888 หรือ 0-2686-1800, 0-2610-2222 โทรสาร 0-2617-8227
ในวันทําการระหว่างเวลา 8.30-17.00 นาฬิกา
2.2 สํานักงานโครงการคลิ นิ กแก้หนี เลขที 234/3 อาคารโครงการศูนย์การค้า ไลฟ์ สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชัน, 4
ห้องหมายเลขที C401B-C401C ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุ จกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center
0-2610-2266 ในวันทําการระหว่างเวลา 9.00-19.00 นาฬิกา
2.3 บูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที ของ บสส. หรือสถานทีอืน ๆ ตามที บสส.จะได้ประกาศกําหนด
3. เงือนไขทัวไปในการขาย
3.1 ทรัพย์สนิ ทีขายทุกประเภทเป็ นทรัพย์สนิ รอการขายทีได้มาโดยการรับโอนตามสัญญาโอนสินทรัพย์ตามการ
ประมูลซื,อจากสถาบันการเงิน , การรับโอนทรัพย์ชําระหนี, , ประมูลซื,อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี , หรือ
ได้มาโดยวิธกี ารอย่างอืน ซึงทรัพย์สนิ ทีขาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์พเิ ศษ ทรัพยสิทธิ สิทธิประโยชน์
การให้บริการซึงได้รบั สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ หรือ ทรัพย์สนิ อืน ๆ ทีสามารถเปลียนมือได้ เป็ นต้น
3.2 การขายทรัพย์สนิ ของ บสส. ทุกประเภท เป็ นการขายตามสภาพทีเป็ นอยู่ของทรัพย์สนิ โดย บสส. มิได้ให้คํารับรอง
ถึงความชอบด้วยกฎหมายซึงการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรื
P อเอกสารสิทธิหรือการได้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทีขาย รวมถึง
ความถูกต้องตรงกันของรายการข้อมูลทีระบุในเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรื
P อเอกสารสิทธิกบั ข้อเท็จจริงของทรัพย์สนิ ทีขาย
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีจาํ นวนเนื,อที ซึง บสส. มิได้ดาํ เนินการรังวัดสอบเขตให้ พืน, ทีใช้สอย หรือ สิทธิประโยชน์ หรือความสมบูรณ์
ความมีประสิทธิภาพ ความชํารุดบกพร่อง หรือการรอนสิทธิของทรัพย์สนิ ทีขายไม่ว่าจะเห็นได้โดยประจักษ์หรือไม่กต็ าม หรือ
มีขอ้ จํากัดพิเศษหรือมีเหตุบกพร่องอย่างใด ตามที บสส. ได้ทราบและกําหนดแจ้งให้ผเู้ สนอซือ, ได้ทราบโดยผ่านสือต่าง ๆ
ด้วยแล้วนัน,
โดยก่อนการเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย ผู้สนใจซือ, จะต้องเป็ นฝ่ ายทีมีหน้าทีในการตรวจสอบซึง ความชอบด้วย
กฎหมาย ความถูกต้อง ทีตัง, ความมีอยู่ สิทธิประโยชน์ สภาพและประสิทธิภาพ การรอนสิทธิ หรือ ความชํารุดบกพร่อง
แห่งทรัพย์สนิ ทีขายรวมถึงทรัพย์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที บสส. ประกาศขายพร้อมกับทรัพย์สนิ ทีขายด้วยตนเอง
และด้วยค่าใช้จ่ายของผูส้ นใจซือ, และเมือผูส้ นใจซือ, ตัดสินใจเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายแล้วให้ถอื ว่าผูส้ นใจซือ, ยอมรับซึงสภาพ
แห่งทรัพย์สนิ ทีขาย โดยตกลงจะไม่ยกข้อต่อสูใ้ ด ๆ ขึน, โต้แย้งเพือขอบอกเลิกการจะซือ, จะขายหรือซือ, ขายทรัพย์สนิ ทีขาย
หรือการขอปรับลดราคา รวมถึงเรียกคืนซึงเงินหลักประกัน เงินมัดจํา ค่าเสียหายและเงินอืนใด ตลอดจนตกลงไม่เรียกร้อง
ให้ บสส. รับผิดชอบอย่างใด ๆ ทัง, สิน,
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3.3 ในกรณีทีผู้สนใจซื,อได้เสนอซื,อทรัพย์สนิ ทีขายต่อ บสส. แล้ว บสส. ไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอซื,อ ไม่ว่ากรณี
เอกสารแสดงกรรมสิทธิหรื
P อเอกสารสิทธิแห่งทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นเอกสารทีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นโมฆะ ถูกแก้ไข
เปลียนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอน หรือหากทรัพย์สนิ ทีขายถูกบุคคลหนึงบุคคลใดกระทําการอันเป็ นการรอนสิทธิ ถูกบุกรุก
ถูกแย่งการครอบครอง ถูกเวนคืน ถูกยึด ถูกอายัด ถูกรุกลํ,า ถูกเพิกถอนสิทธิภาระจํายอมทีมีอยู่โดยผลของกฎหมาย หรือ
ผู้เสนอซื,อไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ หรือ ถูกกระทบ/โต้แย้งสิทธิอย่างหนึงอย่างใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ อันเกียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีขายไม่ว่าบางส่วนหรือทัง, หมด และไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการส่งมอบทรัพย์สนิ หรือการส่งมอบการครอบครอง
หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรั
P พย์สนิ ทีขายทุกประการโดยผูเ้ สนอซือ, ตกลงสมัครใจและตัดสินใจยืนเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
ต่อ บสส. ตามเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรื
P อเอกสารสิทธิและตามสภาพทีเป็ นอยู่ในทุกขณะ โดยยอมรับความเสียงในผลจากเหตุ
ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น และผูเ้ สนอซือ, ตกลงยอมรับทีจะเป็ นฝ่ ายดําเนินการต่าง ๆ เพือรักษาไว้ซงสิ
ึ ทธิประโยชน์และ/หรือ
บังคับให้เป็ นไปตามสิทธิจากการเสนอซื,อของผู้เสนอซื,อด้วยตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอซื,อแต่เพียงฝ่ ายเดียว
และ/หรือ เพือให้เ ป็ น ไปตามเงือนไขข้อตกลงทีจะได้ทําขึ,นกับ บสส. อาทิเช่น การเจรจากับบุคคลภายนอกซึงเป็ น
ผูใ้ ช้ประโยชน์ การดําเนินคดีเพือฟ้ องขับไล่ การรอนสิทธิ การบุกรุก การถูกเพิกถอนจากบุคคลภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ สนอซือ, เองทัง, สิน, ทุกประการ และภายหลังการดําเนินการของผูเ้ สนอซือ, ดังกล่าว ไม่ว่าทรัพย์สนิ ทีขายนัน, จะยังคงเป็ น
ประโยชน์หรือเป็ นไปตามความประสงค์อนั แท้จริงของผูเ้ สนอซือ, หรือไม่กต็ าม ผูเ้ สนอซือ, ยังคงมีหน้าทีต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามเงือนไขข้อตกลงตามสัญญาทีได้ทําไว้กบั บสส. ต่อไป โดยผู้เสนอซื,อไม่มสี ทิ ธิบอกเลิกการซื,อทรัพย์สนิ ทีขาย หรือ
ปรับลดราคา และไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องเงินทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก บสส. ทัง, สิน,
3.4 กรณีทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นประเภทสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์พเิ ศษ ผูเ้ สนอซือ, เป็ นฝ่ ายมีหน้าทีตรวจสอบ
ทีตัง, ความมีอ ยู่ และผู้จ ะซื,อ จะต้อ งยอมรับภาระความไม่ส มบูร ณ์ การรอนสิท ธิ ความชํา รุด บกพร่อ ง เสีย หาย ของ
ทรัพย์สนิ ทีขายและผูเ้ สนอซือ, จะต้องดําเนินการด้วยวิธกี ารอย่างใด ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ สนอซือ, เพือให้ตนเองได้เข้า
ยึดถือครอบครองทรัพย์สนิ ทีขายดังกล่าวด้วยตัวเอง รวมทัง, มีหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ตามทีได้
ทําไว้กบั บสส. หากผู้เสนอซื,อไม่สามารถเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สนิ ทีขายดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ผูเ้ สนอซือ, ไม่มสี ทิ ธิยกเลิกการซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย และการปรับลดราคา และไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องเงินทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ
จาก บสส. ทัง, สิน,
3.5 กรณีทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทการให้บริการซึงผูเ้ สนอซือ, จะได้รบั การให้บริการหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ
อาทิเ ช่ น สิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ ผู้เสนอซื,อมีหน้ าทีตรวจสอบสิทธิประโยชน์ /เงือนไขการได้ร ับการให้บริการ สิทธิ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงภาระหน้าที ค่าบริการ ค่าบํารุง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนเงือนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
การเข้าใช้/ขอรับบริการ และข้อจํากัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลซึงเป็ นผู้ให้บริการนัน, ๆ ด้วยตนเองและ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ สนอซือ,
3.6 กรณีดงั ต่อไปนี,ถา้ บสส. ไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขายหรือสิทธิในทีดินทีจะขาย
ให้แก่ผจู้ ะซือ, ได้
3.6.1 เจ้าพนักงานทีดินไม่จดทะเบียนโอนให้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ อันเนืองมาจากทีดินแปลงทีจะขายทัง, หมด
หรือบางส่วนถูกเวนคืนให้ บสส. เป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินค่าเวนคืนทัง, หมดโดย บสส. และผูจ้ ะซือ, จะเจรจาทําความตกลงราคา
ทีดินส่วนทีเหลือกันต่อไป ในกรณีทไม่
ี สามารถจะตกลงกันได้ ให้ บสส. มีสทิ ธิบอกเลิกการซือ, ขายทีดินแปลงดังกล่าวได้ทนั ที
โดย บสส. จะคืนเงินค่าทีดินทีได้รบั จากผูจ้ ะซือ, ทัง, หมดภายใน 30 วันนับตัง, แต่วนั ทีสัญญาสิน, สุดลงโดยปราศจากดอกเบีย,
เงินทดแทน และค่าเสียหายใด ๆ ทัง, สิน,
ประกาศ ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทัวไป ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชือ……………..……..……….
2 / 10
(
)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
3.6.2 เอกสารสิทธิ โฉนดทีดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ P สิทธิในทีดิน หรือ ใบอนุ ญาต ถูกยกเลิก ถูกเพิกถอน
ถูกยึด ถูกอายัด หรือศาลมีคําสังให้คุม้ ครองชัวคราวใดๆ ไม่ว่าทัง, หมดหรือบางส่วน หรือมีเหตุอนั มิอาจก้าวล่วงได้ หรือมีเหตุ
สุดวิสยั หรือมีคาํ พิพากษาของศาล หรือมีคาํ สังศาล หรือมีประกาศ หรือมีคาํ สังทางปกครอง หรือมีเหตุอนใด
ื จนทําให้ บสส.
ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทP รัพย์สนิ ทีขายให้แก่ผู้จะซื,อได้ บสส. มีสทิ ธิบอกเลิกการซื,อขายทรัพย์สนิ ทีขาย
ดังกล่าวได้ทนั ที โดย บสส. จะคืนเงินค่าซื,อทรัพย์และเงินมัดจําทีได้รบั จากผู้จะซื,อทัง, หมดภายใน 30 วันนับตัง, แต่วนั ที
สัญญาสิน, สุดลงโดยปราศจากดอกเบีย, เงินทดแทน และค่าเสียหายใดๆ ทัง, สิน,
3.7 ผู้เ สนอซื,อ มีห น้ า ทีต้อ งตรวจสอบถึง สิท ธิแ ละความสามารถของตนเองว่ า มิไ ด้เ ป็ น ผู้ต้อ งห้า ม ถูก กํา จัด
สิท ธิห รือ ความสามารถใดๆ ตามกฎหมาย ในการครอบครอง ถือครอง หรือเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขายไม่ว่า
ทัง, หมดหรือแต่เพียงบางส่วน หากผู้เสนอซื,อไม่สามารถดําเนินการรับโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขายได้ทงั , หมดหรือบางส่วน
อันเนืองมาจากเหตุเป็ นผูถ้ ูกต้องห้าม ถูกจํากัดสิทธิ หรือเพราะบกพร่องในความสามารถใดๆ ก็ตาม บสส. มีสทิ ธิบอกเลิก
การขายทรัพย์สนิ ทีขายและริบเงินใดๆ ทีได้รบั ชําระจากผูจ้ ะซือ, ไว้แล้วได้ทงั , หมดทุกจํานวน
3.8 การซื,อทรัพย์สนิ ทีขายผู้เสนอซื,อจะต้องชําระราคาค่าซื,อทรัพย์สนิ ทีขาย และไม่ว่า บสส. ได้ตกลงยินยอมให้ผ่อน
ชําระราคาค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย หรือ แบ่งชําระราคาค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นรายงวด โดยมีค่าตอบแทน (ดอกเบีย, ) หรือไม่กต็ าม
ผู้เสนอซื,อจะต้องเป็ นผู้ชําระค่าภาษีมูลค่าเพิมแต่ละรายงวดและทัง, จํานวน (ถ้ามี) และ/หรือ ในกรณีทต้ี อง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ P และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สนิ ทีขาย ผู้เสนอซื,อจะต้องเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ P
ค่าอากรแสตมป์ ค่าพยาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ P และ/หรือ รับมอบทรัพย์สนิ ทีขาย
(ถ้ามี) และ/หรือ รับโอนสาธารณู ปโภคต่าง ๆทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีขาย (ถ้ามี) ทัง, หมดด้วยตนเอง ในกรณีที บสส.หรือ
บุคคลอืนใด ได้มกี ารชําระเงินมัดจําหรือเงินประกัน หรือชําระค่าใช้จ่ายส่วนกลางล่วงหน้า หรือ จํานวนเงินใด ๆ เพือให้
ได้มาหรือได้ใช้สาธารณูปโภคในทรัพย์สนิ ทีขายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ผูเ้ สนอซือ, ตกลงจะชําระคืนเงินมัดจํา หรือเงินประกัน
ดังกล่าวให้แก่ บสส. ทัง, จํานวน รวมทัง, ชําระเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกียวกับสาธารณูปโภคทีได้ชําระ
ล่วงหน้า (ตามสัดส่วนคงเหลือ) คืนให้แก่ บสส. ทัง, จํานวน ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขายและภายใน
ระยะเวลาที บสส. กําหนด
ทัง, นี, บสส. จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบชําระเฉพาะค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากร
แสตมป์ และค่าพยานเฉพาะกรณีที บสส. ได้มอบอํานาจให้ผูใ้ ดเป็ นผู้กระทําการแทน บสส. ตามจํานวนทีได้จ่ายจริงเพือการ
ขายทรัพย์สนิ ทีขายให้แก่ผเู้ สนอซือ, เท่านัน,
3.9 ผู้สนใจซื,อจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทัวไป ในการซื,อขายทรัพย์สนิ ทีขายซึงเป็ นทรัพย์สนิ
รอการขายของ บสส. และศึกษารายละเอียดและตรวจสอบสภาพแห่งทรัพย์สนิ ทีขายซึงรวมถึงข้อจํากัดพิเศษหรือเหตุ
บกพร่องอย่างใด (ถ้ามี) ตามที บสส. ได้แจ้งให้ผเู้ สนอซือ, ทราบโดยผ่านสือต่าง ๆ ด้วยแล้วนัน, ให้เข้าใจก่อนทีผูส้ นใจซือ, จะ
ตัดสินใจเสนอขอซื,อทรัพย์สนิ ทีขาย และเมือผู้สนใจซื,อตัดสินใจเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายแล้วถือว่ายอมรับและตกลงทีจะ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทัวไป ในการซือ, ขายทรัพย์สนิ รอการขายของ บสส. ตามที บสส. กําหนดซึงถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจะซือ, จะขายทรัพย์สนิ หรือสัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ ด้วยทุกประการ และจะต้องยอมรับทีจะปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขหรือ ข้อ ตกลงต่ า ง ๆ ตามทีกํา หนดในสัญ ญาจะซื,อ จะขายทรัพ ย์ส ิน หรือ สัญ ญาซื,อ ขายทรัพ ย์ส ิน โดย
เคร่งครัด รวมทัง, หากมีขอ้ ความใดตามทีระบุไว้เอกสารนี,ขดั หรือแย้งกับข้อความตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจะซือ, จะขาย
ทรัพย์สนิ หรือ สัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ บสส. จะถือใช้บงั คับตามข้อความทีกําหนดไว้ในสัญญาจะซือ, จะขายทรัพย์สนิ หรือ
สัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
3.10 บสส. สงวนสิทธิทีP จะแก้ไข เปลียนแปลง หรือยกเลิกเงือนไขข้อตกลงใด ๆ ทีกําหนดไว้เพือการขายทรัพย์สนิ ทีขาย
รวมถึงสงวนสิทธิในการที
จะยกเลิกการขายทรัพย์สนิ ทีขายทัง, หมด หรือ แต่เพียงรายการหนึงรายการใด หรือหลายรายการ
P
ในเวลาใด ๆ ไม่ว่าก่อนหรือหลัง บสส. ประกาศผลการประมูล หรือ อนุ มตั กิ ารขาย หรือ ทําสัญญาจะซือ, จะขายทรัพย์สนิ
หรือ สัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผเู้ สนอซือ, ได้ทราบ และโดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผูเ้ สนอซือ, ก่อนแต่อย่างใด
3.11 กรณีจาํ เป็ นต้องตีความ หรือ แปลความหมายประกาศ หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไขข้อตกลง สัญญาจะซือ, จะขาย
ทรัพย์สนิ หรือ สัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ทีเกียวข้องกับการซือ, ขายทรัพย์สนิ ทีขาย ผูเ้ สนอซือ, ตกลง
ยินยอมให้ถอื เอาการตีความหรือ คําวินิจฉัยของ บสส. เป็ นทีสุด ผูเ้ สนอซือ, จะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านใด ๆ ทัง, สิน,
3.12 กรรมการ และ ผูบ้ ริหาร รวมถึง พนักงานของ บสส. ทีมีอํานาจและเกียวข้องกับการบริหารจัดการเพือการขาย
ทรัพย์สนิ ทีขาย ของ บสส. ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประมูล หรือ เสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
3.13 บสส. จะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ P หรือ โอนเปลียนชือเจ้าของกรรมสิทธิ P ทรัพย์สนิ ทีขาย ให้กบั ผูเ้ สนอซือ,
ตามชือทีระบุไว้ในสัญญาจะซือ, จะขายทรัพย์สนิ หรือ สัญญาซือ, ขายทรัพย์สนิ เท่านัน,
3.14 ผู้เสนอซื,อจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีขายได้ ภายหลังจากทีผู้เสนอซื,อได้ชําระราคาทรัพย์สนิ ทีขาย
ให้แก่ บสส. ได้ครบถ้วนทัง, หมด และได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านัน, ทัง, นี, เว้นแต่
บสส. จะได้กาํ หนดเป็ นเงือนไขอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีขายไว้เป็ นการเฉพาะเท่านัน,
3.15 ผูเ้ สนอซือ, ให้คาํ รับรองว่าแหล่งเงินทีนํามาใช้ในการเข้าเสนอซือ, หรือชําระราคาทรัพย์สนิ ทีขาย ไม่ได้มาจากการ
กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุ ภาพทําลายล้างสูง โดยผูเ้ สนอซือ, ตกลงยินยอมทีจะแสดงตน
ตามวิธกี ารการรูจ้ กั ลูกค้า Know Your Customer (KYC) และให้ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า Customer
Due Diligence (CDD) ตามที บสส. กําหนด เพือปฏิบตั ิใ ห้สอดคล้องกับกฎหมายว่ าด้วยป้ องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ และกฎหมายว่าด้วยป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยวิธกี ารที บสส.กําหนด
3.16 ผูเ้ สนอซือ, จะต้องดําเนินการต่าง ๆ เพือการเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย รวมทัง, จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิหรื
P อ
รับมอบทรัพย์สนิ ทีขาย ตามเงือนไข ขัน, ตอน และภายในระยะเวลาที บสส. กําหนด
4. กรณี ทรัพย์สิ น ทีขาย ที บสส. ถือ กรรมสิ ทธิ7 ร ว่ มกับ บุค คลอืน
ผูเ้ สนอซือ, พึงทราบว่า กรณีทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นทรัพย์สนิ ซึง บสส. ถือกรรมสิทธิร่P วมกับบุคคลอืน บสส.ประสงค์เสนอขาย
ทรัพย์สนิ เฉพาะส่วนในกรรมสิทธิของ
P บสส. เท่านัน, และไม่มหี น้าทีดําเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเจ้าของกรรมสิทธิร่P วม
ซึงหากผูเ้ สนอซื,อ ประสงค์ซื,อ ทรัพ ย์ส นิ ในส่ว นกรรมสิท ธิ Pของบุค คลอืนซึงเป็ น เจ้า ของกรรมสิท ธิ Pร่ว มนั น, ผู ้เ สนอซื,อ
รับทราบว่า ไม่ใช่หน้าทีของ บสส. ทีจะต้องดําเนินการให้บุคคลอืนซึงเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิร่P วมนัน, ทําสัญญากับผูเ้ สนอซือ,
แต่เป็ นกรณีทผูี เ้ สนอซือ, จะต้องไปติดต่อทําสัญญาเพือตกลงซือ, ขายทรัพย์สนิ ในส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิของเจ้
าของกรรมสิทธิร่P วม
P
ผู้นัน, เอง โดยเป็ นสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาทีทํากับ บสส. ดังนัน, บสส. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสนอซื,อ ในกรณีที
เจ้าของกรรมสิทธิร่P วมไม่ตกลงยินยอมเข้าทําสัญญาและ/หรือโอนกรรมสิทธิในทรั
P พย์ส่วนของเจ้าของกรรมสิทธิร่P วมให้แก่
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ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
ผูเ้ สนอซือ, ตามการตกลงซือ, ขายทรัพย์นนั , และผูเ้ สนอซือ, ยอมรับว่าเป็ นหน้าทีของผูเ้ สนอซือ, ทีจะต้องเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิเรียกร้อง
หรือบังคับสิทธิของตนตามกฎหมายกับเจ้าของกรรมสิทธิ Pร่วมบุคคลอืนผูน้ ัน, โดยตรงด้วยตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ สนอซือ, และในกรณีทีเจ้าของกรรมสิทธิร่P วมไม่ตกลงเข้าทําสัญญา และ/หรือ โอนกรรมสิทธิในทรั
P พย์ส่วนของเจ้าของ
กรรมสิทธิร่P วมให้แก่ผู้เสนอซื,อไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ สนอซือ, ยังคงมีหน้าทีต้องชําระราคาค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
ในส่วนกรรมสิทธิของ
P บสส. ให้เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาซื,อขายทรัพย์สนิ ทีขายและหลักเกณฑ์ฯ นี, ต่อไปจนกว่า
จะชําระราคาค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย เสร็จสิน, และผูเ้ สนอซือ, ตกลงยินยอมจะไม่เรียกร้องหรือฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
เอากับ บสส. ทัง, สิน,
5. เอกสารประกอบการเสนอซือ
5.1 กรณีบุคคลธรรมดา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ สนอซือ,
 สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอซือ,
5.2 กรณีนิตบิ ุคคล
 หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 1 เดือน)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ
5.3 กรณีมกี ารมอบอํานาจ ต้องมีเอกสารเพิมจากทีระบุไว้ขา้ งต้น ดังนื,
 หนังสือมอบอํานาจ (ใช้แบบฟอร์ม ของ บสส. หรือตามแบบฟอร์มที บสส. เห็นชอบ ติดอากรแสตมป์ ef บาท
ต่อผูร้ บั มอบอํานาจ g ท่าน)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
 สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
5.4 หลักประกันทีผูเ้ สนอซือ, จะต้องวางให้กบั บสส. รวมทัง, การชําระราคาค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายนัน, กําหนดให้ชําระเป็ น
แคชเชี ยร์เช็ค ทีเรียกเก็บเงินได้ในเขต Clearing กรุงเทพมหานคร หรือ ดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only)
และขีดฆ่าหรือผูถ้ อื และสังจ่ายในนาม “บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ส ุข มุ วิ ท จํากัด” และจะต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
5.5 ใบเสนอราคา พร้อมแนบหลักเกณฑ์ฯ นี, , รายละเอียดทรัพย์ทผูี ้เสนอซื,อประสงค์จะเสนอราคาขอซื,อ และ
เอกสารอืนๆ ตามที บสส. กําหนดให้ยนประกอบการเสนอราคาขอซื
ื
อ, โดยผูเ้ สนอซือ, ต้องลงชือและลงชือกํากับทุกหน้าของ
เอกสารดังกล่าว
5.6 กรณีการเสนอซือ, โดยวิธกี ารยืนซองประมูล เอกสารประกอบการเสนอซือ, ตาม ข้อ 5.1- 5.5 ให้นําส่ง บสส. โดย
บรรจุใส่ซองเอกสารแยกต่างหากจากซองเสนอราคาประมูล หรือ ดําเนินการด้วยวิธกี ารอืนใดตามที บสส. กําหนด และ
ในกรณีของการมอบอํานาจ หากมีการเปลียนแปลงผู้รบั มอบอํานาจ หรือ มีเหตุอนใดที
ื
ทําให้ต้องมีการมอบอํานาจใหม่
ผู้เสนอซือ, จะต้องแนบเอกสารประกอบการเสนอซือ, ตามข้อ 5.1 - 5.3 ชุดใหม่ให้แก่ บสส. ด้วยทุกครัง,
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6. ขันตอนและวิ ธ ีก ารเสนอซือ โดยการยืนซองประมูล
6.1 ขัน, ตอนก่อนวันประมูล (ช่วงเวลาปลอดการจําหน่าย)
6.1.1 การเผยแพร่ขอ้ มูลการขายทรัพย์สนิ ทีขาย
บสส. จะเผยแพร่ขอ้ มูลทรัพย์สนิ ทีขาย วิธกี ารเสนอซื,อ เงือนไขการเสนอซื,อ พร้อมทัง, ราคาขัน, ตํา (กรณี
ทรัพย์สนิ ทีขายเป็ นสังหาริมทรัพย์ ราคาขัน, ตําจะไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ที บสส. ประกาศขายของทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการ
ให้ผูส้ นใจทัวไปทราบก่อนวันประมูล โดยช่วงเวลาตัง, แต่ “ วัน ที เริ มประกาศขาย” จนถึง “ วัน ก่อ นวัน ประมูล และเปิ ด
ซองประมูล ” กํา หนดเป็ น ช่ว งเวลาปลอดการจํา หน่ า ย เว้นแต่กรณีททรั
ี พย์สนิ ทีขายรายการที บสส. ระบุไว้ในเงือนไข
การขายว่ามีภาระผูกพันทีจะต้องให้สทิ ธิลูกหนี,ของ บสส. หรือบุคคลผู้โอนทรัพย์สนิ (ทรัพย์สนิ ทีขาย) เพือการชําระหนี,
ให้แก่ บสส. หรือบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ จาก บสส. เป็ นผูม้ สี ทิ ธิซอ,ื ทรัพย์สนิ ทีขายรายการนัน, คืนได้ก่อนเป็ นลําดับแรก
ตามเงือนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี, ระหว่าง บสส. กับลูกหนี,ของ บสส. หรือสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระหว่าง บสส.
กับผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ จาก บสส. หรือสัญญาอืนใดที บสส. ทําไว้กบั บุคคลใด ๆ ในลักษณะให้มสี ทิ ธิซอ,ื ทรัพย์สนิ ทีขายก่อนเป็ น
ลําดับแรก ซึงลูกหนี,หรือบุคคลทีมีสทิ ธิซอ,ื คืนจาก บสส. อาจใช้สทิ ธิซอ,ื คืนทรัพย์สนิ ทีขายดังกล่าวในช่วงเวลาปลอดการ
จําหน่ายก็ได้
6.1.2 ภายในช่วงเวลาปลอดการจําหน่ าย ตามข้อ 6.1.1 ผูท้ ประสงค์
ี
จะยืนซองประมูลเพือซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
กับ บสส. จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์การเข้าร่วมการประมูล โดยใช้แบบฟอร์มที บสส. กําหนด
และส่งเอกสารประกอบการเสนอซือ, ตาม ข้อ 5. ให้กบั บสส. ณ สถานทีติดต่อตามทีระบุไว้ใน ข้อ 2. หรือ ณ ทีทําการสาขา
ของ บสส. ทุกสาขา หรือสถานทีอืนใดที บสส. กําหนด ก่อนถึงกําหนดวันประมูลและเปิ ดซองประมูล เป็ นเวลา 1 วันทําการ
ในระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 นาฬิกา หรือ ภายในวันและเวลาอืนใดตามที บสส. กําหนด
6.1.3 สิทธิ และหน้าทีของผูท้ จะเข้
ี าร่วมยืนซองประมูลกับ บสส.
(1) บสส. จะกําหนดวันประมูลและเปิ ดซองประมูลทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการ “ วัน ประมูล และเปิ ด
ซองประมูล ” โดยจะแสดงไว้ก บั ข้อ มูล การประกาศขายของทรัพ ย์ส นิ ทีขายแต่ ล ะรายการซึงผู้ม ีส ทิ ธิยืนซองประมูล
ซื,อ ทรัพ ย์ส นิ ทีขายกับ บสส. ต้อ งเป็ น ผู้ล งทะเบีย นแสดงความประสงค์ก ารเข้า ร่ว มยืนซองประมูล กับ บสส. ตาม
ข้อ 6.1.2 ไว้แ ล้ว เท่ า นัน, โดยสามารถยืนซองเสนอราคาประมูล เพือซื,อ ทรัพย์ส ิน ทีขายได้ทุก รายการตามที บสส.
กําหนดให้มีการยืนซองประมูลในวันดังกล่าว
(2) ผู้ทีประสงค์จะยืนซองประมูลต้ องมายืนซองประมู ลด้วยตนเอง ณ บสส. สํานักงานใหญ่ ชัน, 24
อาคารซัน ทาวเวอร์ส บี ถนนวิภ าวดีร งั สิต แขวงจอมพล เขตจตุ จ กั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ สถานทีอืนใดที
บสส. กําหนด ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา ของ “วันประมูลและเปิ ดซองประมูล” หรือผูท้ ประสงค์
ี
จะยืนซองประมูล
จะต้องยืนซองประมูล ด้วยวิธกี ารอืนใด ภายในวันและเวลาตามที บสส. จะได้กําหนดแจ้งและแสดงไว้ใ นการประกาศ
ขายทรัพย์สนิ ทีขายแต่ ละรายการ
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6.2 ขัน, ตอนการประมูล
6.2.1 การยืนซองประมูล
ผูย้ นซองประมู
ื
ลจะต้องยืนคําขอเสนอราคาซื,อทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการ โดยใช้แบบฟอร์มที บสส.
กําหนด พร้อมกับยืนเอกสารประกอบการเสนอซือ, ตาม ข้อ 5. ให้แก่ คณะกรรมการรับซองของ บสส. ตามข้อ 6.2.2 ภายใน
วันประมูลและเปิ ดซองประมูลตามที บสส. กําหนดไว้เท่านัน, โดยผูย้ นซองประมู
ื
ลจะต้องเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
แต่ละรายการไม่ตํากว่าราคาขัน, ตําที บสส.ประกาศขาย และราคาทีเสนอซื,อจะต้องเสนอราคารวมทัง, สิน, ให้เป็ นตัวเลข
พร้อมตัวหนังสือกํากับ กรณีทตัี วเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื เอาตัวหนังสือเป็ นราคาเสนอซือ,
การเสนอราคาซื,อทรัพย์สนิ ทีขายดังกล่าว กรณีเป็ นสังหาริมทรัพย์ ราคาทีเสนอซือ, จะต้องเป็ นราคาที
ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม และเมือผู้ยนซองประมู
ื
ลเป็ นผูช้ นะการประมูลจะต้องเป็ นผู้ชาํ ระค่าภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)
อีกจํานวนหนึงด้วย
ผูย้ นซองประมู
ื
ลตกลงยืนยันการเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายตามทีระบุไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน
โดยคําขอเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการให้บรรจุแยกซอง ตามแต่ละรายการทรัพย์สนิ ทีขายออกต่างหากจาก
เอกสารอืน และปิ ดผนึกลงลายมือชือหรือขีดคร่อมรอยต่อฝาซองพร้อมทัง, ระบุเลขที รหัสทรัพย์สนิ ทีขายทีได้เสนอราคาซือ,
และชือผูย้ นซองประมู
ื
ลไว้ดา้ นหน้าของซองประมูล หรือจัดเอกสาร และ/หรือระบุหน้าซองเป็ นไปตามแบบที บสส. กําหนด
6.2.2 การรับซองประมูล
บสส. จะรับซองประมูลจากผู้ทจะยื
ี นซองประมูลภายในวันและเวลาที บสส. กําหนดไว้เท่านัน, โดย
เมือคณะกรรมการรับซองได้รบั ซองประมูลไว้แล้ว ผูท้ ยืี นซองประมูลผูน้ นั , ไม่มสี ทิ ธิทจะแก้
ี ไข เปลียนแปลง หรือยกเลิกการ
ยืนซองประมูลได้ และคณะกรรมการเปิ ดซองจะทําการเปิ ดซองประมูล พร้อมประกาศชือผูย้ นซองประมู
ื
ลซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายแต่
ละรายการตามลําดับ และประกาศชือผูย้ นซองที
ื
ชนะการประมูลซึงเป็ นผูเ้ สนอราคาซือ, สูงสุดให้เสร็จสิน, ภายในวันเดียวกันกับ
วันประมูลและเปิ ดซองประมูล หรือตามที บสส. จะกําหนด
6.2.3 หลักประกันการเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
การยืนซองประมูลซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการต่อคณะกรรมการรับซอง ตาม ข้อ 6.2.1 ผูย้ นซองประมู
ื
ล
ต้อ งวางหลัก ประกัน การเสนอราคาซื,อ ทรัพ ย์ส นิ ทีขายแต่ ล ะรายการเป็ น แคชเชี ย ร์เ ช็ค ทีเรีย กเก็บ เงิน ได้ใ นเขต
Clearing กรุงเทพมหานคร หรือ ดร๊า ฟท์ โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สังจ่ายในนาม
“บริษทั บริหารสิ น ทรัพย์ส ุข มุ วิ ท จํากัด ” ซึงไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ เป็ นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของราคาขัน, ตํา
ของทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการทียืนซองประมูลเสนอราคาซือ,
6.3 ขัน, ตอนการประกาศผลการประมูล และการทําสัญญาเพือการซือ, ขายทรัพย์สนิ ทีขาย
6.3.1 ผู้ยนซองประมู
ื
ลทีเสนอราคาซื,อสูงสุด และเสนอราคาไม่ตํากว่าราคาขัน, ตําของทรัพย์สนิ ทีขายแต่ ละ
รายการตามที บสส.ประกาศขายนัน, จะเป็ นผูช้ นะการประมูล กรณีผูย้ นซองประมู
ื
ลไม่เสนอราคาซือ, หรือเสนอราคาซือ, ตํากว่า
ราคาขัน, ตําของทรัพย์สนิ ทีขายแต่ละรายการตามที บสส. ประกาศขาย ผู้ยนซองประมู
ื
ลตกลงยินยอมให้ถือว่าตนเป็ น
ผูก้ ระทําผิดเงือนไขการประมูล ผูย้ นซองประมู
ื
ลตกลงยินยอมให้ บสส. มีสทิ ธิรบิ หลักประกันการเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
ทีวางไว้กบั บสส. ตามข้อ 6.2.3 ได้ทงั , จํานวน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
6.3.2 กรณีมผี ู้ยนซองประมู
ื
ลเสนอราคาซื,อสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้ผู้ยนซองประมู
ื
ลทีเสนอราคาซื,อสูงสุด
เท่ากันนัน, เสนอราคาซื,อใหม่ ภายในวันเดีย วกัน นั น, และภายในเวลาที บสส. กํา หนด หรือ ในวัน และเวลาอืน ๆ ที
บสส. จะกําหนดขึ,นใหม่ใ นภายหลังได้ต ามความเหมาะสม โดยการเสนอราคาซื,อใหม่จ ะต้องไม่ตํากว่ าราคาทีเสนอ
ซือ, ในครัง, ก่อน ทัง, นี, หากดําเนินการให้เสนอราคาซื,อใหม่เป็ นจํานวนถึง e ครัง, แล้ว ราคาทีเสนอซือ, สูงสุดยังคงเท่ากันอยู่อกี
บสส. มีสทิ ธิตดั สินหาผู้ชนะการประมูลโดยวิธกี ารจับสลาก หรือตามวิธกี ารอืนที บสส. กําหนด หรือ บสส. จะประกาศ
ยกเลิกการประมูลขายทรัพย์สนิ รายการนัน, เสียก็ได้
ในการเสนอราคาซือ, ใหม่ตามทีกําหนดไว้ในวรรคก่อน หากผูย้ นซองประมู
ื
ลรายใด ไม่เสนอราคาซือ, ใหม่
หรือเสนอราคาซือ, ใหม่แต่เสนอราคาตํากว่าราคาทีเสนอซือ, ในครัง, ก่อน หรือเสนอราคาเท่ากับราคาทีเสนอซือ, ในครัง, ก่อน
ให้ถือว่ากระทําผิดเงือนไขการประมูล ผู้ยืนซองประมูลผู้นัน, ยินยอมให้ บสส. มีสทิ ธิริบหลักประกันการเสนอราคาซื,อ
ทรัพย์สนิ ตามข้อ 6.2.3 ทีวางไว้กบั บสส. ได้ทงั , จํานวน
เมือคณะกรรมการเปิ ดซองได้ประกาศรายชือผูช้ นะการประมูลแล้ว ให้ถอื เป็ นยุติ
6.4 ขัน, ตอนหลังประกาศผลการประมูล
6.4.1 ผูช้ นะการประมูลซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายรายการใด จะต้องเข้าทําสัญญาจะซือ, จะขายทรัพย์สนิ หรือสัญญา
ซือ, ขายทรัพย์สนิ รายการนัน, กับ บสส. ตามแบบสัญญาของ บสส. หรือแบบสัญญาอืนที บสส. ให้ความเห็นชอบ และภายใน
ระยะเวลาที บสส. กําหนด โดย บสส. จะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผูช้ นะการประมูลทราบ ทัง, นี, หากผู้ชนะการประมูลประสงค์
จะขอทําสัญญาดังกล่าวภายในเดียวกันกับวันทีประกาศผลการประมูลให้แจ้งความประสงค์กบั บสส. ในวันลงทะเบียน
แสดงความประสงค์การเข้าร่วมยืนซองประมูลตาม ข้อ 6.1.2 โดยผูช้ นะการประมูลต้องชําระเงินมัดจําการซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย
เป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาทีเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย พร้อมทัง, ชําระภาษีมูลค่าเพิมของจํานวนเงินมัดจํา
ดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ บสส. อีกจํานวนหนึงด้วย และผูช้ นะการประมูลรับทราบว่าจะไม่สามารถเปลียนแปลงชือผูร้ บั โอน
กรรมสิทธิจP ากชือผู้ชนะการประมูล เป็ นชือบุคคลหรือนิติบุคคลอืนได้ โดย บสส. จะโอนกรรมสิทธิทP รัพย์สนิ หรือส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีขายให้กบั ผูช้ นะการประมูลเท่านัน,
ทัง, นี, หากทรัพ ย์ส นิ ทีขายเป็ น ทรัพ ย์ส นิ ที บสส. มีภ าระผูก พัน ซึงจะต้อ งให้ส ทิ ธิลูก หนี,ข อง บสส.
หรือ บุคคลผูม้ สี ทิ ธิซอ,ื ทรัพย์สนิ ทีขายคืนก่อนเป็ นลําดับแรก ตามเงือนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี, ระหว่าง บสส. กับ
ลูกหนี,ของ บสส. และ/หรือ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ผูช้ นะการประมูลจะได้สทิ ธิซอ,ื ทรัพย์สนิ ทีขาย โดยเข้าทําสัญญากับ บสส.
ได้ต่อเมือลูกหนี, ข อง บสส. หรือบุคคลผู้มีส ิทธิซื,อทรัพย์ส ินทีขายคืนจาก บสส.ก่อ นนัน, ได้แ สดงเจตนาสละสิทธิห รือ
ไม่ใช้สทิ ธิซอ,ื คืนซึงทรัพย์สนิ ทีขายดังกล่าวแล้วเท่านัน, โดย บสส. จะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผชู้ นะการประมูลได้ทราบ ก่อนวันลงนาม
ในสัญญาดังกล่าว
กรณีผูช้ นะการประมูลไม่เข้าทําสัญญาภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ตามวรรคแรก ให้ถอื ว่าผูช้ นะการประมูล
สละสิทธิการเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายรายการนัน, และ บสส.มีสทิ ธิรบิ หลักประกันการเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายตาม ข้อ 6.2.3
รวมถึงเงินจํานวนอืนใดทีได้ชาํ ระต่อ บสส. ไว้แล้วได้ทงั , จํานวนและโดยทันที นับแต่พน้ กําหนดระยะเวลาดังกล่าว
6.4.2 ผูช้ นะการประมูล จะต้องชําระราคาทีเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย ให้แก่ บสส. ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี,
6.4.2.1 ชําระเงินมัดจํา เป็ นจํานวนเงินร้อยละ 10 ของราคาทีเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย พร้อมกับชําระ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) โดยชําระให้แก่ บสส. ให้ครบถ้วนทัง, จํานวน ภายในวันทําสัญญาตาม ข้อ 6.4.1
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
6.4.2.2 ชําระราคาทีเสนอซื,อทรัพย์สนิ ทีขายส่วนทีเหลือทัง, หมด และชําระค่าภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)
ให้แก่ บสส. ให้เสร็จสิน, ครบถ้วน พร้อมทัง, รับโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขาย ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตัง, แต่วนั ทําสัญญา
ตามข้อ 6.4.1 กับ บสส.
กรณีทผูี ช้ นะการประมูลชําระราคาทีเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายครบถ้วนแล้ว แต่ไม่มารับโอนกรรมสิทธิ P
ทรัพย์สนิ ทีขายภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาทีได้ทําไว้กบั บสส. ผูช้ นะการประมูลต้องชําระเบีย, ปรับให้แก่ บสส.
เท่ากับอัตราดอกเบีย, MLR (ตามประกาศของ บสส.) ของราคาทีเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย นับตัง, แต่วนั ครบกําหนดจนกว่า
จะรับโอนกรรมสิทธิทรั
P พย์สนิ ทีขาย และจะต้องรับผิดชําระค่าใช้จ่าย , ค่าเสียหายทีจะเกิดขึน, รวมถึง ค่าภาษีอากรใด ๆ
เช่น ค่าภาษีทดิี นและสิงปลูกสร้าง ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้น (ถ้ามี) ให้แก่ บสส. หรือ แทน บสส. ด้วย
6.4.2.3 กรณีทผูี ้ชนะการประมูลไม่สามารถชําระราคาทีเสนอซื,อทรัพย์สนิ ทีขายส่วนทีเหลือทัง, หมด
ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 6.4.2 ให้แก่ บสส. ได้ครบถ้วน บสส. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 6.4.1 และมีสทิ ธิริบเงินมัด จํา
รวมถึง เงิน จํา นวนอืนใดทีผู้จ ะซื,อ ทีชนะการประมูล ได้ชํา ระไว้แ ล้ว ทัง, หมด และนํ าทรัพย์สนิ ทีจะซื,อขายออกจําหน่ าย
ให้แก่บุคคลอืน โดยนับแต่วนั ทีได้บอกเลิกสัญญากับผูช้ นะการประมูลได้ทนั ที
6.4.3 ในกรณีทีวันทีครบกําหนดชําระราคาค่าซื,อทรัพย์สนิ ทีขาย หรือ ชําระเงินอืนใดทีผู้ชนะการประมูล
จะต้องชําระให้แก่ บสส. ตรงกับวันหยุดทําการของ บสส. ผูช้ นะการประมูลจะต้องชําระให้แก่ บสส. ภายในวันทําการสุดท้าย
ก่อนวันทีครบกําหนดชําระราคา
6.4.4 ภายหลังการประกาศผลการประมูล ผูย้ นซองประมู
ื
ลรายทีมิใช่ผชู้ นะการประมูล และไม่ใช่ผูท้ ปฏิ
ี บตั ผิ ดิ
หลักเกณฑ์ฯ นี, อันเป็ นเหตุให้ บสส. มีสทิ ธิรบิ เงินหลักประกันการเสนอราคา สามารถขอรับหลักประกันการเสนอราคาซือ,
ทรัพย์สนิ ทีขายคืนจาก บสส. ภายในวันเดียวกันและในเวลาทําการ โดยหลังจากการประกาศผลการประมูลแล้วได้ ทัง, นี,
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูย้ นซองประมู
ื
ลรายใดไม่ได้ขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว บสส. จะคืนหลักประกันโดย
นําส่งคืนทางไปรษณียใ์ ห้แก่ผูย้ นซองประมู
ื
ลตามทีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามทีตัง, สํานักงานแห่งใหญ่ของนิตบิ ุคคลนัน,
และ เมือ บสส. ได้ดําเนินการนําส่งคืนตามทีอยู่ดงั กล่าวก็ให้ถอื ว่าเป็ นการส่งคืนและผูย้ นซองประมู
ื
ลได้รบั หลักประกันคืน
โดยชอบแล้ว และกรณีที บสส. คืนหลักประกันให้แก่ผยู้ นซองประมู
ื
ล ไม่ว่า จะด้วยเหตุใด และ/หรือ ในเวลาใดก็ตาม บสส.
จะคืนให้แก่ผยู้ นซองประมู
ื
ลโดยไม่มดี อกเบีย, ทัง, สิน,
7. การเปิ ดเผยข้อ มูล
โดยทีกระบวนการในการยืนซองประมูล รวมถึงการเปิ ดซองประมูลเสนอราคาซือ, ทรัพย์สนิ ได้กระทําโดยเปิ ดเผยต่อ
หน้าผูเ้ ข้าร่วมประมูลซึงเป็ นผูย้ นซองประมู
ื
ล หรือ ผ่านช่องทางของสืออิเล็กทรอนิกส์ทผูี ้เข้าร่วมประมูลซึงเป็ นผู้ยนซอง
ื
ประมูลสามารถเข้าชมการประมูลได้ในขณะเปิ ดซองประมูล หรือด้วยช่องทางอืนใดในลักษณะเดียวกันนัน, ดังนัน, ข้อมูลใด ๆ
ของผูย้ นซองประมู
ื
ลซึงปรากฏในการเสนอราคาประมูลซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายอาจปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ซึงผูย้ นื
ซองประมูลตกลงรับทราบเงือนไขการที บสส. ต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับการเสนอราคาประมูลซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายต่อ
สาธารณะชนรวมถึงผูท้ เกี
ี ยวข้องได้และรับทราบว่าการใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูย้ นซอง
ื
ประมูล เพือให้การเข้าร่วมประมูลดําเนินไปตามขัน, ตอนและหลักเกณฑ์ฯ นี, โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวหรือได้รบั ความยินยอม
จากผูย้ นซองประมู
ื
ลก่อนแต่อย่างใด
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทัวไป ในการซื อขายทรัพย์ สินรอการขาย
ของ บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด (บสส.)
8. วิ ธ ีก ารซือโดยวิ ธ ีเสนอซือโดยตรง
ในกรณีพ้นกําหนดระยะเวลาการประมูลขายทรัพย์สนิ ทีขาย ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทัวไปใน
การซือ, ขายทรัพย์สนิ รอการขายของ บสส. แล้ว แต่ บสส. ยังไม่สามารถขายทรัพย์สนิ ทีขายรายการใดได้ เนืองจากไม่มี
ผูย้ นซองประมู
ื
ล หรือ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บสส. จะนํ าทรัพย์สนิ ทีขายรายการทีไม่มผี ู้ยืนซองประมูลนั น, ออก
ประกาศขายโดยวิธกี ารเสนอซื,อโดยตรง ซึงหากผู้สนใจซื,อประสงค์จะเสนอขอซื,อทรัพย์สนิ ทีขายโดยวิธกี ารเสนอซื,อ
โดยตรงรายการใด สามารถขอเสนอซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายโดยตรงได้ ณ สถานที ดังนี,
8.1 ฝ่ ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย เลขที 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชัน, 24 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center 0-2686-1888 หรือ 0-2686-1800, 0-2610-2222 โทรสาร 0-2617-8227
ภายในวันและเวลาทําการระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 นาฬิกา
8.2 สํานักงานโครงการคลินิกแก้หนี, เลขที 234/3 อาคารโครงการศูนย์การค้า ไลฟ์ สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชัน, 4
ห้องหมายเลขที C401B-C401C ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center
0-2686-1888 ภายในวันและเวลาทําการระหว่างเวลา 9.00-19.00 นาฬิกา
8.3 สถานทีออกบูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที ของ บสส. ตามที บสส.จะได้ประกาศกําหนด
ทัง, นี, การซือ, ทรัพย์สนิ ทีขายโดยวิธกี ารเสนอซือ, โดยตรงนี, ผูส้ นใจซือ, จะต้องเสนอราคาซือ, ไม่ตํากว่าราคาขัน, ตําตามที
บสส. ประกาศกําหนดไว้เพือขายทรัพย์สนิ ทีขายรายการนัน, และหากทรัพย์สนิ ทีขายรายการใด (1) มีผูส้ นใจซือ, มากกว่า
หนึงราย ได้ยนเอกสารและคํ
ื
าขอเสนอซือ, ในเวลาทีต่างกัน บสส. จะพิจารณาขายทรัพย์สนิ ทีขายให้แก่ผูส้ นใจซือ, รายทีได้
ยืนเอกสารครบถ้วน และได้ชาํ ระเงินมัดจําค่าซือ, ทรัพย์สนิ ทีขาย เป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่าร้อยละ 10 ของราคาทรัพย์สนิ ทีขายที
ผูส้ นใจซือ, ได้ตกลงเสนอซือ, รวมทัง, ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที บสส. ได้กาํ หนดไว้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเป็ นลําดับแรก
เท่านัน, หรือ (2) มีผสู้ นใจซือ, มากกว่าหนึงรายและได้ยนเอกสารและคํ
ื
าขอเสนอซือ, ในวันและเริมเวลาทําการเดียวกันของ บสส.
ผูส้ นใจซือ, ทุกรายดังกล่าวตกลงยอมรับที บสส. จะกําหนดให้มกี ารแข่งขันการเสนอราคา โดยถือปฏิบตั ติ ามขัน, ตอนการประมูล
ตาม ข้อ 6.2 และขัน, ตอนการประกาศผล การเสนอราคา และทําสัญญาเพือการซือ, ขายทรัพย์สนิ ทีขายตาม ข้อ 6.3 โดยอนุโลม
ได้ทนั ที หรือ บสส. จะพิจารณา แก้ไขเปลียนแปลง หรือยกเลิกเงือนไขการขายทรัพย์สนิ ทีขายบางส่วนหรือทัง, หมด รวมถึง
ยกเลิกการประกาศขายทรัพย์สนิ ทีขายทัง, หมด โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ นใจซือ, ได้ทราบก่อนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ7 ใ นการเปลียนแปลงเงือนไขต่า งๆ โดยไม่ต ้อ งแจ้งให้ทราบล่ว งหน้ า
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