หนังสื อรับทราบเงือนไขกิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพ ย์ NPA โปรโมชั น “SAM Super Light”
ทําที......................................................
วันที
/
/
ข้ าพเจ้ า……………………………. (“ผู้เสนอซื5อ”) บัตรประจําตัวประชาชน/เลขทีทะเบียนบริ ษทั .........................................
ภูมิลาํ เนา/สถานประกอบการ อยูเ่ ลขที………….....………………..…. หมู่ที...................... ตรอก / ซอย................................................
ถนน.................................................... แขวง / ตําบล..............................................................เขต / อําเภอ................................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์....................................................................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยินยอมเข้าผูกพันตามข้อกําหนดและเงือนไขการขายทรัพย์สินรอการขาย
( ทรัพย์ NPA) ของ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขุมวิท จํากัด (“บสส.”) ซึ งรวมถึง ข้อกําหนดและเงื อนไขกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
ทรัพย์ NPAโปรโมชัน “SAM Super Light” ของ บสส. ดังต่อไปนีE :1. ผูเ้ สนอซืE อทีได้รับสิ ทธิ ตามเงือนไขกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ทรัพย์ NPAโปรโมชัน “SAM Super Light” ฉบับนีE จะต้อง
เป็ นผูเ้ สนอซืEอทรัพย์สินซึงเป็ นทรัพย์ NPA ของ บสส. ประเภททีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง หรื อเฉพาะสิ งปลูกสร้าง หรื อห้องชุดทุกประเภท
ทีมีราคาประกาศขายทรัพย์ NPA ขัEนตําแต่ละรายการไม่เกิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ งต่อไปนีE จะเรี ยกว่า “ทรัพย์สิน
ทีจะซืEอขาย” ตัEงแต่วนั ที 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที 3S เมษายน 2563 ที บสส. ประกาศขายด้วยวิธีเสนอซืEอโดยตรง
2. ผูเ้ สนอซืEอจะต้องลงนามในสัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สินตามแบบที บสส.กําหนด ภายใน US วันทําการ นับแต่วนั ทีลงนาม
ในหนังสื อฉบับนีE และกําหนดวันทีชําระราคาทรัพย์สินทีจะซืEอขายรายเดือน ดังนีE
2.1 กรณี ลงนามสัญญาจะซืE อจะขายทรัพย์สิน ระหว่างวันที U-UV กําหนดชําระราคาทรัพย์สินที จะซืE อขายรายเดื อนภายใน
วันที UV ของเดือน
2.2 กรณี ลงนามสัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สิน ระหว่างวันที UW ถึงวันสุดท้ายของเดือน กําหนดชําระราคาทรัพย์สินทีจะซืEอขาย
รายเดือน ภายในวันที XS ของเดือน
3. ผูเ้ สนอซืE อรับทราบและตกลงว่า บสส. มีสิทธิ แต่ผูเ้ ดียวในการพิจารณาอนุ มตั ิขายทรัพย์สินทีจะซืE อขาย หากผูเ้ สนอซืE อ
ไม่ได้รับการพิจารณาไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด ผูเ้ สนอซืEอตกลงยินยอมสละสิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย และ/หรื อค่าใช้จ่าย และ/หรื อเงินอืนใด
จาก บสส. ทัEงสิEน
4. ผูเ้ สนอซืE อรับทราบและตกลงว่า ทรัพย์สินทีจะซืE อขายตามหนังสื อรับทราบเงือนไขฯ ฉบับนีE เป็ นการซืE อขายตามสภาพและ
เงือนไขทีเป็ นอยู่ ซึ งทรัพย์สินทีจะซืE อขายอาจมีผูใ้ ช้ประโยชน์ หรื อครอบครอง โดยในกรณี ทีทรัพย์สินทีจะซืE อขายมีผูใ้ ช้ประโยชน์
หรื อครอบครอง ผูเ้ สนอซืE อตกลงจะเป็ นฝ่ ายดําเนิ นการให้ผูใ้ ช้ประโยชน์ หรื อครอบครอง และ/หรื อ ผูเ้ กียวข้องส่ งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สินทีจะซืEอขายให้กบั บสส. ด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ สนอซืE อเอง และเพือให้ บสส. เข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทีจะซืEอขาย ภายใน XS วัน
นับถัดจากวันลงนามสัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สิน
ในกรณี ทรั พย์สินที จะซืE อขายเป็ นห้องชุ ดที ไม่มีหนังสื อรั บรองการปลอดหนีE เพือนําไปประกอบการโอนกรรมสิ ทธิ\ ได้
ผูเ้ สนอซืEอยอมรับว่า การโอนกรรมสิ ทธิ\ทรัพย์สินทีจะซืEอขายประเภทห้องชุดดังกล่าวจะมีขE นั ตอนการดําเนินการ และต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควรสําหรับการดําเนิ นการ จึ งไม่ถือเอาระยะเวลาการโอนกรรมสิ ทธิ\ ให้แก่ผูเ้ สนอซืE อเป็ นสาระสําคัญ ผูเ้ สนอซืE อตกลงและ
ยินยอมให้ บสส. เป็ นฝ่ ายดําเนินการขอหนังสื อรับรองการปลอดหนีEเพือนําไปประกอบการโอนกรรมสิ ทธิ\ และกําหนดระยะเวลาการ
โอนกรรมสิ ทธิ\ ในทรั พย์สินที จะซืE อขายให้แก่ ผูเ้ สนอซืE อได้แต่ฝ่ายเดี ยว โดยผูเ้ สนอซืE อตกลงจะให้ความร่ วมมือกับ บสส. ในการ
ดําเนินการออกหนังสื อรับรองการปลอดหนีE
ลงชื อ...........................................................ผู้เสนอซื5อ
(..........................................................)
รหัสทรัพย์ ...................กิจกรรมส่ งเสริมการขายทรัพย์ NPA โปรโมชัน “SAM Super Light”
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5. เงือนไขการชําระราคา มีดงั ต่อไปนีE
ผูเ้ สนอซืE อมี หน้าที ต้องชําระเงิ นมัดจําค่าซืE อทรั พย์สินที จะซืE อขาย ในอัตราร้ อยละ V ของราคาทรั พย์สินที จะซืE อขาย
ตามเงือนไขที บสส. กําหนด ในวันทีลงนามหนังสื อรับทราบเงือนไขฯ ฉบับนีE และชําระราคาทรัพย์สินทีจะซืE อขายเป็ นงวดรายเดือน
ทุกเดือน ภายในวันที UV หรื อวันที XS ของแต่ละเดือน (เป็ นไปตามเงือนไขข้อ ]) โดยเริ มชําระงวดแรกในเดือนถัดจากเดือนทีลงนาม
สัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สิน ดังนีE
งวดที U ถึง งวดที ^_ ผ่อนชําระราคาทรัพย์สินทีจะซืE อขายในอัตราร้อยละ 0.75 ของราคาทรัพย์สินทีจะซืE อขาย แต่ตอ้ ง
ไม่ตากว่
ํ าเดือนละ ],VSS.SS บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
งวดที 48 ชําระราคาทรัพย์สินทีจะซืEอขายส่วนทีเหลือทัEงหมด
6. ผูเ้ สนอซืEอจะต้องเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายในส่วนของสาธารณูปโภค รวมทัEงค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ในกรณี ทีทรัพย์สินทีจะซืE อขาย เป็ นห้องชุดพักอาศัยทีมีนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บ หรื อทรัพย์สินทีจะซืE อขายทีอยูใ่ นโครงการจัดสรร
ทีมีนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรจัดเก็บ และค่าธรรมเนี ยม รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าภาษีทีดิน ค่าภาษีโรงเรื อน ค่านํEาประปา ค่าไฟฟ้ า
ค่าโทรศัพท์ ค่าเบีEยประกันภัย ค่ารักษามิเตอร์ประปา ค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้า เป็ นต้น ซึงเกิดขึEนนับตัEงแต่วนั ทีลงนามสัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สิน
โดยผูเ้ สนอซืE อจะต้องชําระให้ครบถ้วนเสร็ จสิE นก่อนกําหนดวันรับโอนกรรมสิ ทธิ\ ไม่นอ้ ยกว่า XS วัน หรื อในวันทีชําระราคาทรัพย์สิน
ทีจะซืE อขายงวดสุ ดท้าย หากผูเ้ สนอซืE อผิดนัดไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายดังกล่าว บสส. จะไม่ดาํ เนิ นการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ\ ทรัพย์สินที
จะซืE อขายให้แก่ผเู ้ สนอซืEอ จนกว่าจะชําระให้ บสส. ครบถ้วนเสร็ จสิEน
นอกจากนีE ในการจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ\ ทรั พย์สินที จะซืE อขาย ผูเ้ สนอซืE อจะต้องรั บผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยม
การโอนกรรมสิ ทธิ\ ค่าอากรแสตมป์ ค่าพยาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องทัEงสิEน
ทัEงนีE หาก บสส. หรื อเจ้าของกรรมสิ ทธิ\ หรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีจะซืE อขายก่อนหน้านัEนได้วางเงินประกันสาธารณูปโภค
รวมถึงเงินประกันอืนใดทัEงหมดต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้องกับการสาธารณูปโภค
ผูเ้ สนอซืE อตกลงยินยอมให้ตกเป็ นสิ ทธิ ของ บสส. ทัEงสิE น และหากผูเ้ สนอซืE อได้รับเงินประกันดังกล่าวไว้ ผูเ้ สนอซืE อจะต้องส่ งมอบ
ให้แก่ บสส. ทันที
7. ข้อสงวนสิ ทธิ\ของ บสส.
7.1 การเสนอซืE อตามเงือนไขของกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย NPAโปรโมชัน “SAM Super Light” นีE ไม่สามารถใช้สิทธิ
ร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ของ บสส. ทัEงทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะมีต่อไปในอนาคต
7.2 กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย NPAโปรโมชัน “SAM Super Light” ไม่สามารถเปลียนเป็ นส่ วนลดเพือใช้ในการเสนอซืE อ
ทรัพย์ NPA และ/หรื อเป็ นส่ วนลดเงินสด และ/หรื อเปลียนแปลงเงือนไขการเสนอซืE อทรัพย์ NPA ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไข
ทัวไปในการซืEอขายทรัพย์สินรอการขายของ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จํากัด (หลักเกณฑ์ฯ) ได้
7.3 บสส. สงวนสิ ทธิ\ ในการยกเลิก การเปลียนแปลง เพิมเติม รายการทรัพย์สินที จะซืE อขายบางส่ วนหรื อทัEงหมดของ
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทรัพย์ NPA โปรโมชัน “SAM Super Light” นีE โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู ้ สนอซืEอทราบล่วงหน้า
8. หากผูเ้ สนอซืE อไม่ดาํ เนิ นการ หรื อดําเนิ นการผิดจากข้อกําหนดและเงื อนไขของหนังสื อรับทราบเงือนไขฯ ฉบับนีE ผูเ้ สนอซืE อ
ตกลงยินยอมให้หนังสื อรับทราบเงือนไขฯ ฉบับนีE สิEนสุ ดลงทันทีโดยไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าว และผูเ้ สนอซืE อยินยอมให้ บสส. ริ บเงินมัดจํา
ค่าซืE อทรัพย์สินทีจะซืE อขายทัEงหมดทีผูเ้ สนอซืE อชําระไว้ตามหนังสื อรับทราบเงือนไขฯ ฉบับนีE ได้ทนั ที โดยผูเ้ สนอซืE อตกลงยินยอม
สละสิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย และ/หรื อค่าใช้จ่าย และ/หรื อเงินอืนใดจาก บสส. ทัEงสิEน
ข้าพเจ้า ขอรั บรองว่าได้รับทราบ และยอมรั บข้อกําหนดตามหนังสื อรั บทราบเงื อนไขกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายทรั พย์ NPA
โปรโมชัน “SAM Super Light” รวมถึงข้อกําหนดและเงือนไขของหลักเกณฑ์ฯ ครบถ้วนทุกประการแล้ว และให้ถือว่าหนังสื อรับทราบ
เงือนไขฯ ฉบับนีE เป็ นส่วนหนึงของหลักเกณฑ์ฯ และสัญญาจะซืEอจะขายทรัพย์สิน
ลงชื อ...........................................................ผู้เสนอซื5อ
(.........................................................)

หมายเหตุ : หนังสื อรับทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทรัพย์ NPAโปรโมชัน “SAM Super Light” นีE ไม่ถือเป็ นการเสนอซืEอทรัพย์ NPA
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