รายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไข
การขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตามประกาศฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ 002 / 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3. ข้อปฏิบัติในการเสนอราคา
4. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา
5. การยื่นซองเสนอราคา
6. หลักประกันการเสนอราคา
7. กาหนดระยะเวลายืนราคา
8. สภาพและการเข้าตรวจสอบที่ดินและอาคาร
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
10. การพิจารณาการเสนอราคา
11. การเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายและการชาระเงิน
12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
13. ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
14. ข้อสงวนสิทธิ
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เอกสารแนบท้าย
1. QR Code รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ตามประกาศฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ 002 / 2564
2. ใบเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท
3. ตัวอย่างหนังสือค้าประกันการยื่นซองเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
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รายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไข
การขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตามประกาศฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ 002 / 2564
1.

วัตถุประสงค์

ด้ ว ยบริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “บริ ษั ท ” มี ค วามประสงค์ จ ะขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทจานวน 5 แห่ง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ได้แก่
1.1 ที่ดินและอาคารสานักงานพิษณุโลก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.2 ที่ดินและอาคารสานักงานอุดรธานี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1.3 ที่ดินและอาคารสานักงานขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.4 ที่ดินและอาคารสานักงานเชียงราย ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1.5 ที่ดินเปล่า ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(รายละเอียดตาม QR code ในเอกสารแนบท้าย 1)
โดยบริษัทประสงค์ที่จะเสนอขายที่ดินและอาคารทั้ง 5 แห่ง ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (“as is where is”) และไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และไม่รวมสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ อยู่บนที่ดินและ
อาคารแต่ละแห่ง
ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจซื้อที่ดินและอาคารแต่ละแห่ง ยื่นซองเสนอราคาตามรายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคา
และเงือ่ นไขการขายที่ดินและอาคารของบริษัท (“ข้อกาหนดและเงื่อนไขฯ”) ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส ามารถมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้
ตามกฎหมายไทย
2.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายไทย
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหนี้สินล้ นพ้นตัว และอยู่ในระหว่างการดาเนินคดี
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย เว้นแต่ในการดาเนินคดีดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่ง
เห็นชอบตามคาขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารแผนแล้ว (แล้วแต่กรณี)
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทั้งนี้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาและปฏิเสธสิทธิของผู้เสนอราคา และการพิจารณาตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
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3.

ข้อปฏิบัติในการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไขฯ และถื อว่าเข้าใจรายละเอียดที่ปรากฏใน
ข้อกาหนด และเงื่อนไขฯ อย่างชัดแจ้งแล้ว
3.2 ผู้ เ สนอราคาสามารถยื่ น เสนอราคาซื้ อ ที่ ดิ น และอาคารแต่ ล ะแห่ ง ตามข้ อ 1. ได้ โ ดยการกรอก
ข้อความในแบบใบเสนอราคาตามที่บริษัทกาหนดไว้ (ตามเอกสารแนบท้าย 2) ให้ครบถ้วน โดยจานวนเงินที่
เสนอราคาต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ เติม หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ หากจานวนเงินที่เป็นตัว เลขและตัวอักษรไม่ถูกต้องตรงกัน บริษัทจะยึดถือตามราคาที่
เสนอที่มีจานวนสูงกว่าเท่านั้น
กรณีที่ข้อความมีการขูด ลบ เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อพร้อม ประทับตรา
บริษัท (หากมี) กากับไว้ทุกแห่งที่มีการขูด ลบ เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.3 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่สามารถ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นซองเสนอราคา หรือเป็นผู้รับมอบอานาจในการเสนอราคาแทนนิติบุคคลนั้นๆ
อย่ างถูก ต้ องตามกฎหมาย และต้อ งแนบหนัง สื อมอบอ านาจในการเสนอราคาและดาเนิ น การที่ เ กี่ย วข้ อ ง
พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ เสนอราคาต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน ปีบัญชี
ล่าสุดที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย
3.4 ผู้เสนอราคาต้ องเสนอราคาสุทธิ ที่บริษัทจะได้รับ หลั งหัก ภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายผ่าน
นายหน้า (ถ้ามี) โดยผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับภาระภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา
แต่ ละรายสามารถเสนอเงื่อ นไขอื่น ที่ อาจเป็น ประโยชน์ แ ก่บ ริ ษัท มากกว่า ที่กาหนดในเงื่ อนไขนี้ม าเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทได้
กรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสัย ว่ า การเสนอราคาซื้อ ที่ ดิ น และอาคารของบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตาม
ข้อกาหนดและระเบียบบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอราคาได้ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ โต้แย้งหรือ
คัดค้านใดๆ หรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสนอราคาทั้งสิ้น
4.

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาต้องลงนามรับรอง
ความถูกต้อง ในแต่ละเอกสาร ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่
หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้เสนอราคา และของผู้รับมอบอานาจจากผู้เสนอราคา (ในกรณีมีการ
มอบอานาจ)
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4.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย :
4.2.1 สาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ที่แสดงชื่อผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปัจจุบัน และมีอายุไม่เกิน
3 เดือน ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา
4.2.2 ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องผู้ เ สนอราคา ออกโดยกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวง
พาณิชย์ที่เป็นปัจจุบัน และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา
4.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้เสนอราคา และของผู้รับมอบอานาจของผู้เสนอราคา (ในกรณีมีการ
มอบอานาจ)
4.3 กรณีผู้เสนอราคาเป็นหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ: สาเนาพระราชบัญญัติและพระราชกาหนด หรือ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรดังกล่าว และหนังสือแต่งตั้งหรือเอกสารยืนยัน อานาจลงนามผูกพันของผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันผู้เสนอราคา
4.4 ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจที่ยังมีผลและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอ
ราคา ซึ่งปิดอากรแสตมป์ (Stamp duty) ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอานาจมอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในเอกสารเสนอราคาแทน
5.

การยื่นซองเสนอราคา

ในการยื่นซองเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาพร้อมทั้งยื่นหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้จัดทาเอกสารในการเสนอราคาดังนี้
5.1 ซองที่ 1 ซองคุณสมบัติ ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2 และ
เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาตามข้อ 4 ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ” และวงเล็บมุมซองว่า “ซองคุณสมบัติ”
5.2 ซองที่ 2 ซองเสนอราคา ได้แก่ ซองเสนอราคาซื้อที่ดินและอาคารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยใบ
เสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 3.2 ใส่ซองปิดผนึกให้
เรี ยบร้อย จ่ าหน้าซองถึง “คณะกรรมการบริ หารจัดการทรั พย์สิน ของบริ ษัทฯ” และ วงเล็ บมุมซองว่า
“ซองเสนอราคา”
5.3 ซองที่ 3 ซองหลักประกันการเสนอราคา ได้แก่ หลักประกันการเสนอราคาตามที่กาหนดในข้อ 6
โดยแยกให้ อ ยู่ ค นละซองกั บ ซองคุ ณสมบั ติแ ละซองเสนอราคา ใส่ ซ องปิด ผนึก ให้ เรี ย บร้ อย จ่ า หน้ าซองถึ ง
“คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ” และวงเล็บมุมซองว่า “ซองหลักประกันการเสนอราคา”
ผู้เสนอราคาจะต้องนาเอกสารเสนอราคาตามข้อ 5 มายื่นได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2564 โดย
สามารถยื่นได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
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1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สานักงานปฏิบัติการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สานักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์
02-545-3251 ในวันทาการ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น.
2. ส่ ง ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ มาที่ ส านั ก งานปฏิบั ติ ก ารงานจั ด ซื้ อ บริษั ท การบิ นไทย จ ากั ด
(มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทจะถือวันที่ที่
บริษัทได้รับเอกสารเสนอราคา พร้อมหลักประกันการเสนอราคาเป็นสาคัญ
3. ส่งทาง email : propertyforsale@thaiairways.com ในรูปแบบ PDF File จานวน 3 Files ดังนี้
- ซองที่ 1 รูปแบบ PDF File และตั้งชื่อ File ว่า “เอกสารซองคุณสมบัติ” ได้แก่ เอกสาร
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2 และ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอ
ราคาตามข้อ 4
- ซองที่ 2 รูปแบบ PDF File ที่ต้องทาการเข้ารหัส โดยบริษัทจะขอรหัสเพื่อเปิด File นี้ ในวัน
เปิดซองเสนอราคา และตั้งชื่อ File ว่า “เอกสารซองเสนอราคา” ได้แก่ ใบเสนอราคาซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ฯ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 3.2
- ซองที่ 3 รูปแบบ PDF File และตั้งชื่อ File ว่า “เอกสารซองหลักประกันการเสนอราคา”
ได้แก่ หลักประกันการเสนอราคาตามที่กาหนดในข้อ 6 และจัดส่งหลักประกันการเสนอราคา
ฉบับจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
บริษัทจะถือวันที่ที่บริษัทได้รับ email เอกสารเสนอราคาพร้อมหลักประกัน การเสนอราคาเป็นสาคัญ
หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด
อนึ่ ง หากเอกสารและหลั ก ฐานไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ ไม่ถู ก ต้ องสมบู ร ณ์ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อนไขฯ
ทีบ่ ริษทั กาหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะรับเอกสารเสนอราคาไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้
6.

หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา โดยให้จัดทาหลักประกัน
การเสนอราคาแยกอยู่คนละซองกับซองคุณสมบัติและซองเสนอราคา โดยใช้หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือ
สถาบั น การเงิน ที่บ ริ ษัทยอมรั บ ตามแบบหนังสื อ ค้าประกันการยื่นซองเสนอราคาที่บริษัทกาหนดไว้ (ตาม
เอกสารแนบท้าย 3) หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) เท่านั้น โดยสั่งจ่ายในนามบริษัท ซึ่งเป็นเช็ค
ลงวันที่ก่อนวันที่ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 วันทาการ เป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า)
ของราคาที่เสนอซื้อตามข้อ 3.4 โดยมีกาหนดระยะเวลาประกันซองเสนอราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน (เก้าสิบ
วัน) นับถัดจากวันเปิดซองเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา หรือใช้เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือ
ผู้เสนอราคาได้รับคัดเลือกเป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารแล้วถอนการเสนอราคา หรือไม่เข้าทาสัญญาจะซื้อจะขาย
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หรือไม่ชาระเงินมัดจาภายในเวลาที่บริษัทกาหนดตามข้อ 11.1 บริษัทจะยึดหลักประกันการเสนอราคาดังกล่าว
ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้า
เมื่อบริ ษัทพิจ ารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารแล้ว บริษัทจะคืน
หลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อที่ดิน และอาคารนั้น
ส่วนหลักประกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ เมื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ได้ชาระเงินมัดจาตามข้อ 11.1 ให้บริษัทแล้ว บริษัทจะคืนหลักประกันการเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคา
รายนั้น ทั้งนี้ ห้ามผู้เสนอราคาใช้เงินตามหลักประกันการเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจา เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
7.

กาหนดระยะเวลายืนราคา

ผู้เสนอราคาต้องยืนราคาซื้อที่ดินและอาคารตามที่เสนอ เป็นเวลา 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันเปิด
ซองเสนอราคา ถ้าไม่สามารถยืนราคาตามที่ได้ระบุไว้นี้ ให้ถือว่าผู้เสนอราคากระทาผิดเงื่อนไข และบริษัทจะริบ
หลักประกันการเสนอราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้า
อนึ่ง ผู้เสนอราคาต้องไม่ถอน ยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาภายในกาหนดยืนราคา
8.

สภาพและการเข้าตรวจสอบที่ดินและอาคาร

8.1 ผู้เสนอราคารับทราบและตกลงว่าการซื้อขายที่ดินและอาคารแต่ละแห่งเป็นการซื้อขายในลักษณะ
และสภาพปัจจุบัน ("as is - where is") และไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และไม่รวม
สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่บนที่ดินและอาคารแต่ละแห่ง
8.2 ผู้เสนอราคาจะไม่เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้ อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบน
ที่ดินและอาคารแต่ละแห่งที่เสนอราคา
8.3 ผู้เสนอราคารับทราบและตกลงว่า การซื้อขายที่ดินและอาคารแต่ละแห่งเป็นการซื้อขายเหมาตาม
เนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน หากต่อไปในภายหน้ามีการรังวัดสอบเขตแล้วพบว่าเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน หรือหากพื้นที่อาคารตามสภาพจริง มีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร จะไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดราคาซื้อขายต่อกันอีก
8.4 ผู้เสนอราคาสามารถเข้าตรวจสอบที่ดินและอาคารตามวันและเวลาที่บริษัทกาหนดใน ประกาศฝ่าย
บริหารทั่วไป ที่ 002/2564 เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท
ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาหรือตัวแทนของผู้เสนอราคาไม่เข้าตรวจสอบที่ดินและอาคารตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว หรือไม่สอบถามทางอีเมลตามที่บริษั ทกาหนดไว้ บริษัทจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจในเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ของที่ดินและอาคารทั้งหมดแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะไม่ยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ในการ
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เสนอราคากับบริษัท
9.

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

9.1 บริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยทาการเปิดซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติ) และซองที่ 3
(ซองหลักประกันการเสนอราคา) ของผู้เสนอราคาทุกรายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนด้านคุณสมบัติ และ
หลักประกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคาก่อน หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือเสนอเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้ว นตามข้อ กาหนดและเงื่อนไขฯ การขายที่ดิน และอาคาร บริษัทจะไม่รับพิจารณา
ผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นกรณีขาดเอกสารบางรายการ ที่ไม่เป็นสาระสาคัญ หรือเป็นข้อผิดพลาดเพียง
เล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเท่านั้น ในกรณีจาเป็นบริษัทจะ
เรียกผู้เสนอราคามาชี้ แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ โดยให้อยู่ใ นดุลยพินิจของ
บริษัทที่จะพิจารณา
9.2 เมื่อผลการพิจารณาคุณสมบัติ และหลักประกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคาเป็นที่สิ้นสุดแล้ ว
บริษัทจะเปิดซองที่ 2 (ซองเสนอราคา) และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสนอราคา และเอกสาร
หลักฐานประกอบการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายว่าถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศของบริษัท
รวมทั้งถูกต้องตรงตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฯ ของบริษัทหรือไม่
9.3 เมื่อบริษัทได้เปิดซองเสนอราคาแล้ว บริษัทจะดาเนินการติดต่อผู้เสนอราคา หรือผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลของผู้เสนอราคา หรือผู้รับมอบอานาจของผู้เสนอราคาที่มีอานาจในการเจรจาราคาเสนอซื้อของผู้เสนอ
ราคา ที่เสนอราคาสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อเจรจาต่อรองราคาเป็นครั้งสุดท้ายภายในวันเปิดซองเสนอราคา
ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคารายอื่น และภายหลังการเจรจาหากผู้เสนอ
ราคารายใดไม่ประสงค์จะเสนอราคาเสนอซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มเติมอีก ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืน ราคา
ตามที่ได้เสนอไว้
ในการเจรจาราคาสามารถกระทาได้โ ดยวิธีก ารประชุมต่ อหน้า หรื อ ประชุ มทางวีดิทัศ น์ผ่ านทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
9.4 บริษัทจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด และ/
หรือเหมาะสมกับสถานการณ์การฟื้นฟูกิจการของบริษัทมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ และเข้าทา
สัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท
9.5 เมื่อผลการเจรจาและพิจารณาราคาเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา
ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรตอบรับการเสนอราคาซื้อของผู้เสนอราคาว่า
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารหรือไม่
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10. การพิจารณาการเสนอราคา
หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 บริษัทจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเสนอราคาในส่ วนที่ มิใช่ส าระสาคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผ ลทาให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย โดยบริษัทจะพิจารณาผ่อนผันให้เข้า
เสนอราคาได้โดยไม่ตัดสิทธิผู้เข้าเสนอราคารายนั้น
ในการพิจ ารณา บริ ษัทอาจสอบถามข้อเท็จ จริงจากผู้ เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะไม่ ให้ ผู้ เสนอราคา
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้ว
11. การเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายและการชาระเงิน
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารของบริษัท ("ผู้ซื้อ") จะต้องเข้าทาสัญญาจะซื้อจะ
ขายตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่บริษัทกาหนด พร้อมทั้ง วางเงินมัดจาร้อยละ 10
(สิบ) ของราคาที่ตกลงซื้อขาย โดยชาระเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคาร และระบุ A/C PAYEE ONLY ให้กับ
บริษัทภายในเวลา 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ ซึ่งบริษัท
จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรตอบรับการเสนอราคาซื้อของผู้เสนอราคา หากผู้ซื้อไม่
มาทาสัญญาจะซื้อจะขายและไม่ชาระเงินมัดจาภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะยกเลิกการขาย และริบ
หลักประกันการเสนอราคา
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาแต่ละรายรับทราบว่า ผู้เสนอราคาไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เจรจา หรือ
ต่อรองในข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาจะซื้อจะขาย เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษร
จากบริษัท
11.2 ผู้ซื้อจะต้องชาระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ภายใน
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย โดยบริษัทจะแจ้งกาหนดเวลาเพื่อให้ผู้ซื้อ
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากผู้ซื้อไม่ชาระเงินภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทอาจฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย หรือบริษัทอาจพิจารณา
ยกเลิกการขาย บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและริบเงินมัดจา และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตลอดจนดาเนินการอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ใน
การฟื้นฟูกิจการของบริษัท
12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ผู้ซื้อจะต้องดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอาคารภายในกาหนดเวลาตาม
ข้อ 11.2 หากผู้ซื้อไม่ดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอาคารภายในกาหนดเวลา
9

ดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร บริษัทอาจฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาพร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือบริษัทอาจพิจารณายกเลิกการขาย บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและริบเงินมัดจา และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตลอดจนดาเนินการอื่นที่ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
เมื่อผู้ซื้อได้ชาระเงิน ให้บ ริษัทตามมูลค่าที่ซื้อครบถ้วนแล้ว บริษัทจะเป็ นผู้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน หรือ
นายทะเบียนให้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซื้อต่อไป
13. ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ ดินและ
อาคาร และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอาคาร รวมถึงภาษีหัก
ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมหรือภาระอื่นๆ รวมถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขายผ่านนายหน้า (ถ้ามี)
14. ข้อสงวนสิทธิ
14.1 การเสนอราคาซื้อที่ดินและอาคารของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่เสนอราคา
ถูกต้องตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฯ ของบริษัท และเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท
14.2 กรณีมีผู้ เสนอราคาซื้อที่ดินและอาคารของบริษัทในราคาที่เท่ากัน หลังการเจรจาต่อรอง บริษัท
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อที่ดินและอาคารของบริษัทที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
14.3 บริษัทสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดนั้น เสนอราคา
ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นที่พอใจแก่บริษัท และบริษัทจะแจ้งให้ผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดทราบในภายหลัง
14.4 บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ดอกเบี้ย
และ/หรือเบี้ยปรับใดๆ จากบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะคืนหลัก ประกันการเสนอราคาให้กับ
ผู้เสนอราคา โดยไม่มีดอกเบี้ย
14.5 บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิที่ยกเลิกการขาย โดยไม่จาเป็นต้องขายกับผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดเสมอไป
รวมทั้งจะพิจ ารณายกเลิกหรือตัดสิ ทธิการเสนอราคาของผู้ เสนอราคารายใดก็ได้ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา หรื อมีการขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีเหตุ อื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า
จาเป็นต้องยกเลิกการเสนอราคา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ และบริษัทจะลงโทษผู้เสนอราคาที่ไม่สุจริตดังกล่าวเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน
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ในการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินและอาคารให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทาสั ญญาจะซื้อจะขายกับ
บริษัทนั้น ผู้บริหารแผนของบริษัทจะต้องมีมติอนุมัติผลการขายที่ดินและอาคารของบริษัทแต่ละแห่งแล้ว
เท่านั้น

----------------------------------------------------------------

11

เอกสารแนบท้าย 1

QR Code รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ตามประกาศฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ 002 / 2564
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เอกสารแนบท้าย 2
ใบเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
สถานที่.................................วันที่..........................
เรื่อง เสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ
ข้อ 1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
วัน เดือ น ปี เ กิด ..................อายุ . ............ปี บ้ านเลขที่. .................ถนน.......................ต าบล/แขวง
.......................... อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................ประเภท.............................
อาชีพ.................................. สถานที่ทางาน.......................................................โทรศัพท์.................................
อีเมล.......................................................
1.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ข้าพเจ้านิติบุคคลชื่อ..............................................................................ผู้ประกอบการค้า
ประเภท........................................โดย นาย/นาง/นางสาว................................นามสกุล....................................
วัน เดือน ปีเกิด...............................อายุ.............ปี ตาแหน่ง............................................................(ผู้มีอานาจ
กระทาการแทน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..................................... (ตามหนังสือรับรองที่แนบ) ทะเบียนการค้า
เลขที่..............................(ตามภาพถ่ายที่แนบ) สานักงานตั้งอยู่ เลขที่....................ถนน........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต............................... จังหวัด......................................................
โทรศัพท์.......................................อีเมล.......................................................
ข้อ 2. ข้า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบเอกสารรายละเอี ย ดข้ อก าหนดการเสนอราคาและเงื่ อ นไขการขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยละเอียดแล้ว
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเข้าใจถึงข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไข
ดังกล่าวทุกประการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตามรายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามใบเสนอราคาที่แนบ ดังนี้
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ข้อเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทฯ
รายการอสังหาริมทรัพย์
ราคาที่เสนอซื้อ (บาท)

เงื่อนไขการซื้อหรือข้อเสนออื่น
(ถ้ามี)

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงยืนราคาที่เสนอซื้อตามข้อ 3 มีกาหนด 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันเปิดซอง
เสนอราคา หากบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สนองรับการเสนอราคาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยืนราคาที่
เสนอไปจนกว่าข้าพเจ้า กับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จะได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายกัน และข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะไม่ถอน ยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคานี้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ตกลงสนองรับการเสนอราคาซื้อของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งวางเงินมัดจาร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาที่ตกลงซื้อขาย
คิดเป็นจานวนเงิน.................................บาท (.............................................................) ให้กับบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้ อและ
มีหนังสือแจ้งให้มาทาสัญญาจะซื้อจะขาย และข้าพเจ้าสัญญาด้วยว่า ข้าพเจ้าจะชาระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
คิดเป็นจานวนเงิน .........................................บาท (.......................................................) ภายใน 30 วัน (สามสิบ
วัน ) นับถัด จากวัน ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย โดยบริ ษัทจะแจ้ง ให้ข้า พเจ้า ทราบถึง กาหนดเวลา
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน หากข้าพเจ้าไม่ชาระเงินภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ยกเลิกการขายและริบเงินมัดจา
จานวนดังกล่าว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามข้อความในรายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไข
การขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) รวมถึงรายละเอียดในใบเสนอราคา
ซื้อนี้โดยตลอดแล้ว และยอมผูกพันทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา
ลงนาม....................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
ลงนาม....................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
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เอกสารแนบท้าย 3
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันการยื่นซองเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

หนังสือค้าประกันเลขที่...........................................วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้าธนาคาร....................................สาขา.................................สานักงานเลขที่...................................
ถนน.........................ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต......................จังหวัด................ ......โทรศัพท์
....................... ขอทาหนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนี้ ให้ไว้แก่บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) มีข้อความ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล..................................................
วัน เดือน ปีเกิด.................................อายุ.................ปี บ้านเลขที่.................................ถนน................................
ตาบล/แขวง…………………..อาภอ/เขต......................จังหวัด.........................................ประเทศ............................
อาชีพ....................................สถานที่ทางาน........................................................................ ...................................
กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ตามที่....................................................................................สานักงานเลขที่........................ถนน
...................................ตาบล/แขวง……………….…….….…......…..อาภอ/เขต..........................................จังหวัด
............................................โดย นาย/นาง/ นางสาว.................................นามสกุล.................................วัน
เดือน ปีเกิด....................................อายุ..................ปี ตาแหน่ง..............................................(ผู้มีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล) (ต่อไปนี้เรีย กว่า “ผู้เสนอราคา”) ได้ยื่นเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ต่อบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคา
และเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม
2564 และผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้ไว้แก่บริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) เป็นจานวนเงิน ……………………………..บาท (…………………………………………………..) นั้น
ข้าพเจ้ายอมผูกพันในฐานะเป็นผู้ค้าประกันผู้เสนอราคาอย่างลูกหนี้ร่วมรับผิดกับผู้เสนอราคา ต่อบริษัท
การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)
เป็ น จ านวนเงิ น …………………………………..……………………………….. บาท
(……………………………………………………………………………………….) หากบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เห็นว่า
ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอซื้อภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันเปิดซองเสนอราคา หรือไม่
ยอมเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พร้อมทั้งวางเงินมัดจาร้อยละ 10 (สิบ)
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ของราคาที่ตกลงซื้อขายให้กับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ตามข้อกาหนดที่ระบุในเอกสารรายละเอียด
ข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ
ซึ่งระบุในหนั งสือของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) แจ้งตอบรับการเสนอราคาซื้อของผู้เสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอม ชาระเงินจานวน ................................... บาท (.........................................................................)
ให้แก่ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดย บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่จาต้องเรียกให้ผู้เสนอ
ราคาชาระหนี้ก่อน
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่า ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมด้วย ในการที่บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อ 1 ข้างต้น ให้แก่ผู้เสนอราคาในทุก
กรณี
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือค้าประกันฉบับนี้ในระหว่างที่ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
อยู่ ตามข้อกาหนดที่ระบุในเอกสารรายละเอียดข้อกาหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2564
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร.............................................สาขา......................................
โดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอานาจลงนามทานิติกรรมแทนธนาคารได้ จึงลงลายมือชื่อและประทับตราของ
ธนาคารไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ.................................................ผู้ค้าประกัน

ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้าประกัน

(...............................................)

(...................................................)

ตาแหน่ง....................................................

ตาแหน่ง....................................................

ลงชื่อ.................................................พยาน

ลงชื่อ.....................................................พยาน

(...............................................)

(...................................................)
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