
 

            

 
 

ใบเสนอซือ้ทรัพย์สิน                                                          

                                                    วนัท่ี.......................................................... 
 
เร่ือง ขอเสนอซือ้ทรัพย์สินของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 
เรียน ผู้อ านวยการ  สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย   ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซน็ต์ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ของผู้ เสนอซือ้  

  (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 
    หนงัสือรับรองบริษัท/นิตบิคุคล และส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  

     พร้อมเซน็ต์ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
    ข้าพเจ้า .....................................................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน........................................................
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.............................หมู่บ้าน........................................หมู่ท่ี..............ซอย..............................ถนน....................................
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์...............................
โทรศพัท์ (บ้าน).......................................................มือถือ.........................................................โทรสาร................................................ 
อาชีพ...........................................ต าแหน่ง........................................ช่ือบริษัทท่ีท างาน....................................... ..................................
โทรศพัท์(ท่ีท างาน)...................................................โทรสาร.......................................... E-mail………...…………………………………
ซึง่ตอ่ไปในใบเสนอซือ้ฯ นีจ้ะเรียกว่า  “ผู้ เสนอซือ้” 
 
2. ทรัพย์สินของธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ที่ขอเสนอซือ้ 
    2.1 รหสัทรัพย์สิน.......................ประเภททรัพย์สิน.....................................โฉนด/ห้องชดุ เลขท่ี........................................................... 
ต าบล........................................อ าเภอ....................................จงัหวดั......................................เนือ้ท่ี.....................................ตรว./ตรม. 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างเลขท่ี..................................ช่ือหมู่บ้าน/ห้องชดุ..................................................ถนน................................................   
 
    2.2  ขอเสนอซือ้ในราคา.......................................................บาท (.............................................................................................) 
 
3. ผู้เสนอซือ้ยอมรับเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดไว้ส าหรับการเสนอซือ้ทรัพย์สินและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ ดังนี ้
    3.1 การวางเงินประกนัการเสนอซือ้ 
          ในวนัเสนอซือ้ทรัพย์สิน ผู้ เสนอซือ้ตกลงช าระเงินประกนัการเสนอซือ้  5% ของราคาเสนอซือ้  เป็นจ านวนเงิน 
.......................................................................บาท (..........................................................................................................................) 
โดยช าระเป็นแคชเชียร์เช็คสัง่จ่าย ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) เป็นแคชเชียร์เช็คท่ีออกโดยธนาคาร........................................................
สาขา......................................เลขท่ี..............................................และในกรณีท่ีธนาคารฯ ตกลงขายทรัพย์สินตามที่ผู้ เสนอซือ้ขอเสนอซือ้
มา ก็ให้ถือวา่เงินประกนัการเสนอซือ้นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของเงินมดัจ าในการซือ้ทรัพย์สินดงักล่าวด้วย 
 
    3.2 ผู้เสนอซือ้  เป็นผู้ช าระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีส านักงานท่ีดิน   อาทเิช่น  ค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธ์ิ  2%    หรือตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  ,   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือตามอัตราที่กฎหมายก าหนด , 
ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1% หรือตามอัตราที่กฎหมายก าหนด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
     3.3 ผู้ เสนอซือ้ได้รับทราบ และยอมรับวา่ ในการเสนอซือ้ทรัพย์สินพร้อมขายนี ้ เป็นเพียงการเสนอราคา และเง่ือนไขในการซือ้ทรัพย์สิน
จากธนาคารฯ เทา่นัน้ โดยไม่มีผลผกูพนัให้ธนาคารฯ ต้องขายทรัพย์สิน หรืออนมุตัสิินเช่ือให้แก่ผู้ เสนอซือ้แตอ่ย่างใด  ทัง้นี ้ธนาคารฯ มีสิทธิท่ี
จะขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ เสนอซือ้หรือไม่ก็ได้ หรือธนาคารอาจจะจดัให้มีการแข่งขนัเสนอราคาซือ้ทรัพย์สินก็ได้ แล้วแตธ่นาคารฯจะเห็นสมควร 
รวมทัง้กรณีท่ีธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาท่ีประกาศขายด้วย   และในกรณีท่ีธนาคารฯ ไม่ตกลงขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ เสนอซือ้   
ผู้ เสนอซือ้ตกลงยอมรับเงินท่ีได้วางไว้เป็นประกนัการเสนอซือ้แก่ธนาคารฯ ตามข้อ 3.1 คืน โดยไม่มีดอกเบีย้   และให้ถือวา่ค าเสนอซือ้นีเ้ป็น
อนัสิน้ผลผกูพนัทนัที โดยผู้ เสนอซือ้จะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากธนาคารฯ เป็นอนัขาด  
 



 

            

  
 
     3.4  กรณีธนาคารฯ อนุมัตขิายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซือ้  
          ธนาคารฯ จะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เสนอซือ้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังท่ีอยู่ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1  บรรดาค า
บอกกล่าว หนังสือบอกกล่าว ท่ีจะส่งให้แก่กันทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถ้าหากส่งไปยังท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในข้อ 1 หรือตามทะเบียน
บ้านแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้รับหนังสือหรือไม่มีผู้รับ หรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าวก็ตาม ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่กันแล้วและให้ถือว่าผู้
เสนอซือ้ ได้รับไว้แล้วโดยชอบ  
          ทัง้นี ้เม่ือผู้เสนอซือ้ได้รับแจ้งผลการอนุมัตดัิงกล่าวแล้ว จะต้องมาท าสัญญาจะซือ้จะขายกับธนาคารฯ ภายใน 10 วันท า
การ นับแต่วันท่ีธนาคารฯ  ได้แจ้งผลอนุมัตขิายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซือ้     หากผู้เสนอซือ้ไม่มาท าสัญญาจะซือ้จะขาย
ทรัพย์สินภายในเวลาท่ีก าหนด  ผู้เสนอซือ้ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ริบเงนิท่ีได้รับไว้ตามข้อ 3.1 ทัง้หมด รวมทัง้ให้ธนาคารฯ 
มีสิทธิน าทรัพย์สินดังกล่าวไปจ าหน่าย จ่าย โอน หรือขายให้แก่บุคคลอ่ืนได้ทันที และให้ถือว่าค าเสนอนีเ้ป็นอันสิน้ผลผูกพัน 
ทัง้นี ้ผู้เสนอซือ้จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ เงนิจ านวนใดๆ จากธนาคารฯ ทัง้สิน้  
          ผู้เสนอซือ้จะต้องช าระเงินส่วนท่ีเหลือ และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญาจะซือ้จะขาย 
หากภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอซือ้ไม่สามารถช าระเงินส่วนท่ีเหลือ และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินได้ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซือ้ และให้ถือว่าผู้เสนอซือ้สละสิทธ์ิ และยนิยอมให้
ธนาคารฯ ริบเงนิที่ได้ช าระไว้กับธนาคารฯ ตามสัญญาจะซือ้จะขาย โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้เสนอซือ้ทราบ   
 
    3.5  ผู้ เสนอซือ้ได้ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีขอเสนอซือ้นีเ้รียบร้อยแล้ว ทราบสถานท่ีตัง้ แผนท่ีการไปท่ีปรากฏในประกาศ 
พร้อมทัง้ตรวจสอบระวางท่ีดนิ และตรวจสอบสภาพทรัพย์ท่ีเสนอซือ้นีจ้นเป็นท่ีพอใจก่อนวางเงินประกนัการเสนอซือ้แล้ว  และตกลงซือ้ทรัพย์
ดงักล่าวตามสภาพท่ีเป็นอยู่ และตามสภาพท่ีธนาคารฯ ต้องการจะขาย  อีกทัง้ผู้ เสนอซือ้ตกลงรับเป็นผู้ด าเนินคดีกบัผู้บกุรุก และ/หรือผู้อยู่
อาศยั (ถ้ามี) เพ่ือให้ออกจากทรัพย์สินท่ีขอเสนอซือ้นี ้ โดยจะไม่ยกขึน้อ้างเป็นเหตรุอนสิทธ์ิใดๆ และตกลงปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั และ
หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เก่ียวกบัการขายทรัพย์สินของธนาคารฯ ตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ้ และ/หรือตามที่ธนาคารฯ ได้ประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ไปทกุประการ 
 
4. ใบเสนอซือ้ทรัพย์สินจะไม่มีผลผูกพนัธนาคารฯ จนกว่าจะได้มีการท าสญัญาจะซือ้จะขายกบัธนาคารฯ แล้วเทา่นัน้       ในระหวา่งท่ีผู้ เสนอ
ซือ้ยงัไม่ได้ท าสญัญาจะซือ้จะขายกบัธนาคารฯ  ธนาคารฯ มีสิทธิท่ีจะขายทรัพย์สินดงักล่าวให้กบัผู้ เสนอซือ้รายใดก็ได้ และเม่ือธนาคารฯ ตก
ลงขายทรัพย์สินให้ผู้ เสนอซือ้รายอ่ืนแล้ว ให้ถือว่าข้อตกลงในใบเสนอซือ้ฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงทนัทีโดยธนาคารฯ ไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ เสนอซือ้
ทราบแตอ่ย่างใด 
 
5. ผู้ เสนอซือ้รับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ยกเลิกการท าธุรกรรมทกุประเภท  หากตรวจพบวา่ผู้ เสนอซือ้อยู่ในรายช่ือบคุคลต้องห้าม
ท าธุรกรรม ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตลอดจนกฏหมายอ่ืน  กฏกระทรวง  ประกาศหรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยให้ธนาคารฯ ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามกฎหมายตอ่ไป  ซึง่ผู้ เสนอซือ้ทราบดีวา่ธนาคารฯ อาจต้องระงบัการท าธุรกรรรม หรือระงบัการด าเนินการ หรืออายดั หรือน าส่งเงิน
จ านวนใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทราบตอ่ไป 
 
6. ผู้ เสนอซือ้ตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ยกเลิกการท าธุรกรรมได้ หากภายหลงัตรวจพบวา่ผู้ เสนอซือ้หรือบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของผู้ เสนอซือ้ให้
ข้อมลูอนัเป็นเทจ็แก่ธนาคารฯ หรือปกปิดข้อความจริงอนัเป็นสาระส าคญั  
 
7.  ผู้แนะน า/นายหน้า  ในการซือ้ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย 

            พนกังานของธนาคารฯ   
            ช่ือพนกังาน.....................................................ต าแหน่ง.....................สาขา/ฝ่าย.............................โทรศพัท์.............................. 
 
            บริษัทนายหน้า  (เป็นนิตบิุคคลที่ได้รับอนมุตัแิตง่ตัง้ให้เป็นนายหน้าจากธนาคารฯเทา่นัน้) 
            ช่ือบริษัท..........................................................ช่ือพนกังาน.........................................................โทรศพัท์……………………… 
  
 ลงช่ือ....................................................................ผู้ เสนอซือ้        ลงช่ือ....................................................................ผู้แนะน า/นายหน้า                    
         (..................................................................)                             (...................................................................)      

 


