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หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงือ่ นไขทั่วไปในการซือ้ ทรัพย์สิน
บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จากัด
ข้อ 1. วิธีการเสนอซือ้ โดยวิธีการประมูลแบบเปิ ด (Open Bid)
ข้อ 2. สถานที่ติดต่อกับ บริษัท ภัทรทรัพย์สนิ การประมูล จากัด (สานักงานใหญ่)
ฝ่ ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
ที่อยู่ : เลขที่ 47/402 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารนาริตะ ชัน้ ที่ 7
หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-0076244 / 090-9279298 / 099-6189298
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น.
ข้อ 3. เงื่อนไขทั่วไปในการขาย
3.1 การขายทรัพย์สนิ โดย บริษัท ภัทรทรัพย์สนิ การประมูล จากัด เป็ นการขายตามสภาพทรัพย์สนิ โดยมิได้ให้คารับรองถึงสภาพความ
สมบูรณ์ หรือ ความชารุ ดบกพร่องของทรัพย์สิน ทัง้ ที่เห็นประจักษ์หรือไม่ประจักษ์ก็ตาม และมิได้ให้คารับรองถึงความถูกต้อง
ตรงกันของจานวนเนือ้ ที่ดนิ หรือ พืน้ ที่ของทรัพย์สนิ ที่ขาย ตลอดจนข้อมูลรายการอื่นใดที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน หนังสือ หรือ เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สนิ ที่ขาย
3.2 บริษัทฯมิได้ให้คารับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ หรือ ชอบด้วยกฎหมายของการออกโฉนดที่ดิน หนังสือ หรือ เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ในที่ดิน หรือ ทรัพย์ที่ขาย และ บริษัทฯไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูจ้ ะซือ้ ในกรณีโฉนดที่ดิน หนังสือ หรือ เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในที่ดินหรือทรัพย์ที่ขายออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นโมฆะ ถูกเปลีย่ นแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือ ถูกเพิก
ถอน ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด และ บริษัทฯไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูจ้ ะซือ้ ในกรณีที่ ที่ดิน เครื่องจักร และ / หรือ ทรัพย์สินที่ขายถูก
เวนคืน ถูกยึด ถูกอายัด ถูกบุกรุ ก รุ กลา้ ถูกแย่งการครอบครอง ถูกเพิกถอนสิทธิ ภาระจายอมที่มีอยู่โดยผลของกฎหมาย หรือ
เพราะด้วยเหตุอื่นใด หรือ ถูกรอนสิทธิ ใดๆ รวมถึงการบุกรุ กหรือ ครอบครองทรัพย์สินที่ขายโดยบุคคลภายนอก และ ตกลงซือ้
ทรัพย์สนิ ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ทรัพย์สนิ ที่ขายนีเ้ ป็ นการซือ้ ขายตามเอกสารสิทธิ ไม่ถือการบุกรุกครอบครองดังกล่าวเป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ นี ้ ผูจ้ ะซือ้ จะไม่ยกเหตุดงั กล่าวขึน้ กล่าวอ้างเพื่อยกเลิกการเสนอซือ้ ทรัพย์สิน และ / หรือ ยกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายต่อกัน
รวมทัง้ ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ บริษัทฯ ดังนัน้ ผูจ้ ะซือ้ เป็ นฝ่ ายรับความเสี่ยงอั นเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าวเองแต่เพียงฝ่ ายเดียว
และ ผูจ้ ะซือ้ จะต้องเป็ นฝ่ ายดาเนินการใดๆ ตามสิทธิที่มีต่อบุคคลภายนอก หรือ ผูร้ อนสิทธิเพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ หรือ บังคับ
สิ ท ธิ ข องตนตามกฎหมายโดยค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หลายที่ เ กิ ด จาก การฟ้ อ งขับ ไล่ การรอนสิท ธิ การบุก รุ ก การถูก เพิ ก ถอน จาก
บุคคลภายนอก หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเป็ นของผูจ้ ะซือ้ ทัง้ สิน้ กรณีที่เนือ้ ที่ดิน หรือ พืน้ ที่ของสิ่งปลูกสร้าง และ / หรือ จานวนของ
ทรัพย์ที่ขายมีจานวนลดน้อยลงกว่าจานวนเนือ้ ที่ดินที่ปรากฏตามโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือ หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไป ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชื่อ (……….……….……….)
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ในที่ดิน หรือ ทรัพย์สินที่ขายอันเนื่องมาจากเหตุอื่นใดแม้นว่าจานวนเนือ้ ที่ดินของทรัพย์ที่ขายจะคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ 5 ก็
ตาม หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเอกสารสิทธิ์ หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในที่ดิน หรือ ทรัพย์ที่ขาย
เป็ นเหตุให้เนือ้ ที่ดิน หรือ พืน้ ที่ของสิ่งปลูกสร้าง และ / หรือ จานวนของทรัพย์สินที่ขายมีจานวนเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงก็ตาม ไม่ว่าเนือ้ ที่ดิน หรือ พืน้ ที่ของสิ่งปลูกสร้าง และ / หรือ จานวนของทรัพย์สินที่ขายส่วนที่เหลือจะเป็ นประโยชน์ หรือ
เป็ นไปตามประสงค์อนั แท้จริงของผูจ้ ะซือ้ หรือไม่ก็ตาม ผูจ้ ะซือ้ ยังคงมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สินต่อไป โดยผู้
จะซือ้ ไม่มีสทิ ธิยกเลิกการซือ้ และ ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องเงินทดแทน หรือ ค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯทัง้ สิน้
3.3 กรณีที่ทรัพย์สนิ ทีข่ ายประกอบไปด้วยทรัพย์สนิ ประเภทเครือ่ งจักร ผูจ้ ะซือ้ เป็ นฝ่ ายมีหน้าที่ตรวจสอบที่ตงั้ ความมีอยูข่ องเครือ่ งจักร
เอง และ ผูจ้ ะซือ้ ต้องยอมรับภาระความไม่สมบูรณ์ทงั้ ที่เห็นประจักษ์และไม่ประจักษ์ ความชารุ ดบกพร่อง สูญหายของเครือ่ งจักร
และ ผูจ้ ะซือ้ จะต้องยึดถื อครอบครองด้วยตัวเอง รวมทัง้ ฟ้องร้องติดตามเพื่อเข้ายึดครอบครองเครื่องจักรเอากับบุคลที่ยึดถือ
ครอบครองเครือ่ งจักร โดยผูจ้ ะซือ้ ยังคงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาจะซือ้ ขายทรัพย์สินต่อไป และ ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องเงินทดแทน
หรือ ค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯทัง้ สิน้
3.4 กรณีทรัพย์สนิ ที่ขายเป็ นสิทธิและผลประโยชน์ และ / หรือ กรรมสิทธิ์สมาชิกสนามกอล์ฟ ผูจ้ ะซือ้ มีหน้าที่ตรวจสอบภาระหน้าที่ สิทธิ
ประโยชน์ ผลประโยชน์ใ ดๆของสมาชิ ก ตลอดจนเงื่ อ นไข กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ การเข้า ใช้บริก าร และ ข้อ จ ากัด ต่า งๆ ของ
ผูป้ ระกอบการ หรือ นิติบคุ คลของสนามกอล์ฟนัน้ ๆ ก่อนที่จะดาเนินการเสนอซือ้ กับบริษัทฯ โดยผูจ้ ะซือ้ ยังคงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจะซือ้ ขายทรัพย์สนิ ต่อไป และ ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องเงินทดแทน หรือ ค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯทัง้ สิน้
3.5 กรณีดงั ต่อไปนี ้ ถ้าทรัพย์ที่ขายไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินที่จะขายให้แก่ผจู้ ะซือ้ ได้เนื่องจาก
3.5.1 เจ้าพนักงานที่ดินไม่จดทะเบียนโอนให้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากที่ดินแปลงที่จ ะขายทัง้ หมด หรือ บางส่วนถูก
เวนคืน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็ นผูม้ ีสิทธิรบั เงินค่าเวนคืนทัง้ หมด โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ และ ผูจ้ ะซือ้ จะ
เจรจาทาความตกลงราคาที่ดินส่วนที่เหลือกันต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มีสทิ ธิ
บอกเลิกการซือ้ ขายทรัพย์ดงั กล่าวได้ทนั ที โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะคืนเงินค่าที่ดินที่ได้รบั จากผูจ้ ะซือ้ ทัง้ หมด
ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาสิน้ สุดลงโดยปราศจากดอกเบีย้ เงินทดแทน ค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้
3.5.2 โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดิน ถูกยกเลิก ถูกเพิกถอน ถูกยึด ถูกอายัด หรือ ศาลมีคาสั่งให้คมุ้ ครอง
ชั่วคราวใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมด หรือ บางส่วน หรือ มีเหตุอนั มิอาจก้าวล่วงได้ หรือ มีเหตุสดุ วิสยั หรือ มีคาพิพากษาของศาล
หรือ มีคาสั่งศาล หรือ มีประกาศ หรือมีคาสั่งทางปกครอง หรือ มีเหตุอื่นใด จนทาให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ไม่สามารถ
จัดการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะขายให้แก่ผจู้ ะซือ้ ได้ บริษัทฯมีสิทธิบอกเลิกการซือ้ ขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทนั ที โดย
บริษัทฯ จะคืนเงิ นค่าที่ดินที่ได้รบั ไว้จากผูจ้ ะซือ้ ทัง้ หมดให้กับ ผูซ้ ื อ้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันที่สญ
ั ญาสิน้ สุดลงโดย
ปราศจากดอกเบีย้ เงินทดแทน ค่าเสียหายใดๆทัง้ สิน้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไป ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชื่อ (……….……….……….)
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3.6 ผูจ้ ะซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบถึงสิทธิ และความสามารถของตนเองว่า มิได้เป็ นผูต้ อ้ งห้าม ถูกกาจัดสิทธิ หรือ ความสามารถใดๆ
ตามกฎหมาย ในการครอบครอง ถือครอง หรือ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขาย ไม่วา่ ทัง้ หมด หรือ แต่เพียงบางส่วน หากผูจ้ ะซือ้
ไม่สามารถดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ ทรัพย์สนิ ที่บริษัทฯขายได้ทงั้ หมด หรือ บางส่วน อันเนื่องมาจากเป็ นเหตุตอ้ งห้าม
ถูกกาจัดสิทธิ หรือ เพราะความสามารถใดๆก็ตามบริษัทฯมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขาย และ ริบเงินใดๆที่ได้รบั ไว้จากผูจ้ ะซือ้
ได้ทงั้ หมด
3.7 “ทรัพย์ที่ขาย” มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ 2 แบบ โดยผูจ้ ะซือ้ มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวด้วยตัวผูจ้ ะซือ้ เอง ดังนี ้
3.7.1 “ผูจ้ ะซือ้ ”ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบออกค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
(ถ้ามี) และ “ผูจ้ ะขาย”ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบออกค่าภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย, ค่าอากร (ถ้ามี), ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)
และค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ (ถ้ามี) ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขาย
3.7.2 “ผูจ้ ะซือ้ ” และ “ผูจ้ ะขาย”ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขาย
ฝ่ ายละกึ่งหนึง่
3.8 ผูจ้ ะซือ้ จะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการซือ้ ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เข้าใจ และ ต้องยอมรับ และ ตกลงปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการซือ้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯตามที่บริษัทฯกาหนด ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาจะซือ้ จะ
ขายทรัพย์สิน และ จะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดของสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สินโดยเคร่งครัด กรณีที่มี
ข้อความระบุใดๆ ขัด หรือ แย้ง กับข้อความตามสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สิน ให้ถือบังคับตามเงื่อนไข หรือ ข้อกาหนดตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สนิ
3.9 บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขใดๆที่กาหนดไว้ในการขายทรัพย์สิน รวมถึงสงวนสิทธิในการที่จะ
ยกเลิกการขายทรัพย์สินทัง้ หมด หรือ เพียงแต่รายการหนึ่งรายการใด หรือ หลายรายการ ในเวลาใดๆไม่ว่าก่อน หรือ หลังการ
ประมูลก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ ะซือ้ ทราบ และ ไม่จาเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากผูจ้ ะซือ้ ก่อน
3.10กรณีจาเป็ นต้องตีความ หรือ แปลความหมายของสัญญา รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการใดๆ และ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ให้ถือเอาการตีความ หรือ คาวินิจฉัยของบริษัทฯเป็ นที่สดุ โดยผูจ้ ะซือ้ จะโต้แย้งหรือคัดค้านใดๆ มิได้
3.11บุคคลซึ่งมีฐานะเป็ นกรรมการ และ ผูบ้ ริหารที่มีอานาจลงนามในการบริหารจัดการ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับการกาเนินการขายทรัพย์สนิ ไม่มีสทิ ธิประมูล หรือ เสนอซือ้ ทรัพย์สนิ ที่บริษัทฯดาเนินการขาย
3.12เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ผูจ้ ะซือ้ ตามชื่อที่ระบุไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย เว้นแต่ ในกรณีทผี่ จู้ ะซือ้ มีความ
ประสงค์จะขอเปลีย่ นชื่อผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิให้เปลีย่ นชื่อผูโ้ อนกรรมสิทธิ์ได้เฉพาะ คูส่ มรสที่จดทะเบียนสมรส,
บุตร, บิดา-มารดา หรือ นิติบคุ คลฯที่ผจู้ ะซือ้ เป็ นกรรมการเท่านัน้
3.13ผูจ้ ะซือ้ ตกลงจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆในทรัพย์สิน จนกว่าผูจ้ ะซือ้ จะได้ชาระราคาทรัพย์สินที่จะซือ้ จะขายได้ครบถ้วน และ
ดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ขายเรียบร้อยแล้วเท่านัน้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไป ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชื่อ (……….……….……….)
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ข้อ 4. เอกสารประกอบการเสนอซือ้ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
4.1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูจ้ ะซือ้ จานวน 1 ฉบับ
4.1.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ะซือ้ จานวน 1 ฉบับ
4.2 กรณีนิติบคุ คล
4.2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลฉบับนายทะเบียนรับรอง อายุไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
4.2.2 สาเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ ีอานาจฯ จานวน 1 ฉบับ
4.2.2 สาเนาทะเบียนบ้านกรรมการผูม้ ีอานาจฯ จานวน 1 ฉบับ
4.3 กรณีมีการมอบอานาจ
4.2.1 หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผูร้ บั มอบอานาจ 1 ท่าน)
4.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
4.2.3 สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั มอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
ข้อ 5. เงินหลักประกันในการเสนอซือ้ ทรัพย์สนิ และ การปรับเพิ่มราคาทรัพย์สนิ ในการประมูล
5.1 ในการเข้าเสนอซือ้ ทรัพ ย์สิน ผู้ที่ สนใจเข้าเสนอซือ้ ฯต้อ งวางหลักประกันเป็ น เงิ น สด หรือ แคชเชี ยร์เช็ ค โดยสั่งจ่ายในนาม
‘’บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จากัด’’ ที่ออกโดยสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นจานวนดังนี ้
ราคาทรัพย์ (บาท)
ไม่เกิน 1,000,000
1,000,001 – 5,000,000
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 100,000,000
100,000,000 บาทขึน้ ไป

วางหลักประกัน (บาท) / ต่อหนึง่ รายการประมูล
20,000
30,000
50,000
100,000
1,000,000

ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไป ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชื่อ (……….……….……….)
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5.2 การปรับเพิ่มราคาทรัพย์สนิ ในการประมูล
ราคาทรัพย์ (บาท)
ไม่เกิน 5,000,000
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 บาทขึน้ ไป

การปรับเพิ่มราคา (บาท) / ครัง้
10,000
20,000
50,000

ข้อ 6. การทาสัญญาจะซือ้ จะขาย
ผูจ้ ะซือ้ ที่เสนอราคาซือ้ ฯสูงสุดจะต้องเข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สนิ กับบริษัทฯ ตามแบบสัญญาที่บริษัทกาหนดภายในวันที่
เสนอซือ้ ทรัพย์ พร้อมทัง้ ชาระเงินมัดจาการซือ้ ทรัพย์สนิ เป็ นจานวนเงินร้อยละ 3 ของราคาทรัพย์ (รวมเงินวางหลักประกันแล้ว)
ข้อ 7. ผูจ้ ะซือ้ จะต้องชาระราคาทรัพย์สินที่จะซือ้ ขายส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้เสร็จสิน้ ครบถ้วน พร้อมจดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทีข่ ายภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทาสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สินกับบริษัทฯ แต่หากผูจ้ ะซือ้
ประสงค์ขอขยายระยะเวลาการรับโอนกรรมสิทธิ์ “ผูจ้ ะซือ้ ”จะต้องทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งมายังบริษัทฯล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบกาหนดข้างต้น โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จากัด สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
47/402 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารนาริตะ ชัน้ ที่ 7 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วันนับจากวันครบกาหนดตามสัญญาจะซือ้ จะขาย
ในกรณีผจู้ ะซือ้ ไม่สามารถชาระราคาทรัพย์สนิ ตามสัญญาจะซือ้ จะขายส่วนที่เหลือทัง้ หมดตามกาหนดเวลาไว้ในสัญญาจะซือ้ จะ
ขายให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ได้ครบถ้วน บริษัทฯมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ทนั ที และ มีสทิ ธิ
ริบเงินมัดจารวมถึงเงินจานวนอื่นใดที่ผจู้ ะซือ้ ได้ชาระไว้แล้วทัง้ หมด และ นาทรัพย์สินที่จะขายออกจาหน่ายให้แก่บคุ คลอื่นได้
ทันที ภายหลังการประกาศผลการเสนอราคา ผูจ้ ะซือ้ ซึ่งมิใช่ผเู้ สนอราคาสูงสุด สามารถรับเงินหลักประกันการเสนอราคาซือ้
ทรัพย์สนิ คืนจากบริษัทฯภายในวันเดียวกัน และ การคืนเงินหลักประกันไม่วา่ กรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้
ข้อ 8. การเปิ ดเผยข้อมูล
โดยที่กระบวนการในการประมูลเสนอราคาซือ้ ทรัพย์สิน ได้กระทาโดยเปิ ดเผยต่อหน้า ผูเ้ ข้าร่วมประมูลและบุคคลผูส้ นใจทั่วไป
ดังนัน้ ข้อมูลใดๆของผูเ้ สนอซือ้ ฯซึง่ ปรากฏในการเสนอราคา อาจปรากฏ หรือ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะได้ ดังนัน้ ผูเ้ สนอซือ้ ฯจะต้อง
อนุญาตและยินยอมให้บริษัทฯเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซือ้ ทรัพย์สนิ ต่อสาธารณะชน รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้โดย
ไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าว หรือ ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ สนอซือ้ ฯก่อนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
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