
                  

                   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)   
                    Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                                                                                                         
 

 

ผูแ้นะน ำ ........................................................ กลุ่มกำรขำย / ส ำนกังำน .................................... เจำ้หนำ้ท่ีขำย ......................................................... ผูจ้ดักำร .......................................................... 

หนังสือแสดงความประสงค์ซ้ือทรัพย์สิน  
(หนังสือนีไ้ม่ถือเป็นสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพย์สินหรือสัญญาซ้ือขายเสร็จเดด็ขาด) 

  
 

ท ำท่ี ...................................................................................... 
  วนัท่ี ................................................................ 
 ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว .........................................................................................................................................................................................  อำยุ ……..…….. ปี 
บริษทั / หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั / อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................................................... โดย 
......................................................................................................  ผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล / ผูรั้บมอบอ ำนำจ ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ ฉบบัลงวนัท่ี ................................................ 

 บตัรประจ ำตวัประชำชน  บตัรขำ้รำชกำร  หนงัสือเดินทำง  ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ............................................................ ออกโดย ................................. จงัหวดั............................................... 
สญัชำติ ................... อยูบ่ำ้นเลขท่ี / ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………………..……..…………………………………….………………….……………………………..………… 
โทรศพัทห์มำยเลข ............................................  ต่อ …...........  MOBILE ……………………………. โทรสำร ……............................ e-mail....................................................... 
สถำนท่ีสะดวกในกำรติดต่อ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทห์มำยเลข ...........................................  ต่อ …........... MOBILE ………………….……………. โทรสำร ……............................ e-mail.................................................... 

มีควำมประสงคจ์ะซ้ือทรัพยสิ์นของ บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  (“BAM”) ดงัน้ี 
 1. รหัสทรัพยสิ์น  .........................................................................................  รำยละเอียดทรัพยสิ์น ......................................................................................................................................   
เอกสำรสิทธ์ิ /โฉนดเลขท่ี .............................................................. แขวง/ต ำบล ...................................................................... เขต/อ ำเภอ ........................................................................ จงัหวดั ............................................................. 
เน้ือท่ี ................. ไร่ ................. งำน  ..................... ตำรำงวำ ....................... ตำรำงเมตร ซ่ึงเป็นกำรซ้ือขำยตำมสภำพของทรัพยสิ์นท่ีเป็นอยูใ่นขณะท ำหนงัสือฉบบัน้ี   โดยก่อนท ำหนงัสือฉบบัน้ี 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และสภำพของทรัพยสิ์นโดยละเอียดทุกประกำรแลว้  ดงันั้น  BAM  จึงไม่ตอ้งรับผดิชอบหรือผกูพนัไมว่ำ่ในลกัษณะใด  ๆไม่วำ่โดยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร
อนัเน่ืองมำจำกกำรรอนสิทธิและควำมช ำรุดบกพร่องต่อทรัพยสิ์น และตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำทดแทนหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน  
                                        อน่ึง ในวนัท ำหนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ทรำบดีวำ่ปัจจุบนัมีผูค้รอบครองทรัพยท่ี์เสนอซ้ืออยู ่โดย BAM ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อกำรรอนสิทธิใด  ๆทั้งส้ิน ดงันั้น หำก BAM อนุมติัขำย
และหลงัจำกกำรโอนทรัพยท่ี์เสนอซ้ือทำงทะเบียนแลว้  ยงัมีผูค้รอบครองอำศยัใชป้ระโยชน์อยู่ในทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ  ขำ้พเจำ้ตกลงรับผิดชอบในกำรเขำ้ครอบครองทรัพยด์งักล่ำวดว้ยตนเอง 
และตกลงรับผิดชอบจ่ำยเงินชดเชยค่ำขนยำ้ยและ/หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใด (ถำ้มี) ตลอดจนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูค้รอบครองอำศยัใชป้ระโยชน์อยูใ่นทรัพยท่ี์เสนอซ้ือเองทุกประกำร 
โดยขำ้พเจำ้ใหส้ญัญำวำ่จะไม่ยกเหตุดงักล่ำวข้ึนกล่ำวอำ้งเพื่อยกเลิกกำรเสนอซ้ือทรัพยแ์ละ/หรือยกเลิกสญัญำต่อกนั รวมทั้งจะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ BAM ในภำยหนำ้   
                              2. รำคำเสนอซ้ือ ......................................... บำท  (...............................................................................)  
      หมายเหตุ  :   รำคำเสนอซ้ือดงักล่ำวไมร่วมค่ำภำษี  ค่ำธรรมเนียม  หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดทั้งส้ิน   และรำคำเสนอซ้ือดงักล่ำวไม่ถือเป็นควำมผูกพนั  BAM  ท่ีจะขำย 

                            จนกวำ่จะไดรั้บกำรพิจำรณำ และไดรั้บอนุมติัขำยโดยผูมี้อ ำนำจของ BAM 
เง่ือนไขการช าระเงนิ 
                                   2.1 ช ำระเงิน ...............% ในวนัท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์น ภำยใน ............. วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีอนุมติั ทั้งน้ี เพื่อเป็นประกนักำรเสนอซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่ำว 
ขำ้พเจำ้ตกลงช ำระเงินตำมขอ้ 2.1 น้ี บำงส่วนก่อนเป็นจ ำนวนเงิน ................................................... บำท (.............................................................................................................) โดยช ำระเป็น 

 เงินสด  แคชเชียร์เช็ค ธนำคำร ......................................................... สำขำ ….………….….……………… เลขท่ี ………….………….………. ลงวนัท่ี .......................................... 
                                          กรณีเงินจองซ้ือทรัพยผ์ำ่นระบบจองซ้ือออนไลนท่ี์ท่ำนไดช้ ำระมำแลว้ จ ำนวน .................................... บำท (............................................................................) 
เม่ือวนัท่ี ........................................................ ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของเงินประกนักำรเสนอซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่ำวขำ้งตน้ 
                                   2.2 ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ............... % คิดเป็นจ ำนวนเงิน............................................... บำท (................................................................................................) ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
ภำยใน ………. วนั นบัตั้งแตว่นัท่ีท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์น โดยขำ้พเจำ้ตกลงช ำระเป็น ............................................................................................................................................  
                                  2.3 ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำภำษี และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ………….. เป็นผูช้  ำระ 
                                  2.4 ค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ  ..................... เป็นผูช้  ำระ   
 3. ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะให ้BAM โอนกรรมสิทธ์ิใหใ้นนำมของ ........................................................................................................................................................  
                              4. ขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมใหข้อ้มูลตำมแบบสอบถำมขอ้มูลบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมท่ีแนบทำ้ย และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือฉบบัน้ี 
 5. หนงัสือแสดงควำมประสงคซ้ื์อทรัพยสิ์นฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ไดจ้ดัท ำข้ึนดว้ยควำมสมคัรใจ และมีเจตนำท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่ำวจริง  หำกรำคำ / เง่ือนไขท่ีขำ้พเจำ้ 
เสนอซ้ือไดรั้บกำรอนุมตัิ และขำ้พเจำ้ไม่มำท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์นหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวข้ำ้งตน้น้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ BAM ริบเงินประกนักำรเสนอซ้ือทรัพยสิ์น
จ ำนวน .......................... บำท (.................................................................................) โดยไม่มีเง่ือนไข   จึงลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ  (ถำ้มี)  ไวข้ำ้งทำ้ยหนงัสือแสดงควำมประสงคซ้ื์อทรัพยสิ์นฉบบัน้ี 
                                                                                    
                                                                                                  ...................................................................................................... ผูแ้จง้ควำมประสงค ์
                                                                                                  (....................................................................................................) 
เอกสารประกอบหนังสือแสดงความประสงค์ซ้ือทรัพย์สินของ BAM 
กรณีบุคคลธรรมดำ   ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 1 ชุด / หนงัสือเดินทำงหรือใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 1 ชุด   
กรณีนิติบุคคล           ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทบัตรำนิติบุคคล (ถำ้มี)  
                                    และส ำเนำทะเบียนบำ้น พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 1 ชุด หรือของผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชุด 

                                                                                                           (แบบฟอร์มมหาชน) 

เลขท่ีรับ ….….../…………… เวลำ ............. น. 
 

กรณมีผู้ีใช้ประโยชน์ (มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 สิงหำคม 2562) 

ส่ือกำรขำย ................................................................. 
 

                                        7-8-62 กม.PC 


