ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งหมดความ
จาเป็นในการใช้งาน จานวน 1 รายการ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินเลขที่ 12277 ตาบลถานาผุด
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนือที่ 5-1-0 ไร่ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ตังแต่เวลา 10.00 น. ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี
ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี
ธปท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดในครังนีโดยทั่วกัน
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนวันขาย
ทอดตลาดผ่าน E-mail : TH-Procure-BSD@bot.or.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน ได้ตังแต่วันที่ประกาศจนถึงวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.30 น. โดย ธปท. จะตอบรับยืนยันการลงทะเบียนผ่าน E-mail ที่ท่านได้ทาการลงทะเบียน
กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าทาผิดเงื่อนไขและไม่มีสิทธิเข้าประมูลสู้ราคาใน
การขายทอดตลาด พร้อมนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาดดังกล่าว ทังนี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดหาและ
บริหารพัสดุ 1-2 โทรศัพท์ 0 2356 8183 – 5 ในเวลาทาการธนาคาร หรือ ดูรายละเอียดได้ที่
www.bot.or.th หัวข้อ จัดซือจัดจ้าง สายออกบัตรธนาคาร
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม 2564

(นายไพโรจน์ บาลัน)
ผู้อานวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร
ผู้ว่าการแทน
ส่วนพัสดุ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร
โทรศัพท์ 0 2356 8183
_

รายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุ
ธนาคารแหงประเทศไทย สายออกบัตรธนาคาร (ธปท.) มีความประสงคขายทอดตลาดที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดินเลขที่ 12277 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื้อที่ 5-1-0 ไร
โดยวิธีประมูลดวยวาจา จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดการขายทอดตลาด
วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ผูเ ขารวมประมูลดูสภาพที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 09.00 น. – 09.45 น. ผูเ ขาประมูลที่ไดแจงลงทะเบียนผานทาง E-mail
ลงทะเบียนเพื่อเขาประมูล โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบ พรอมวางหลักประกันเพื่อเขารวมประมูลเปนแคชเชียรเช็ค
จํานวน 5,000,000.- บาท (หาลานบาทถวน) สั่งจาย สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทย และรับแผนปายหมายเลขประมูลสําหรับรวมแขงขันราคา
- เวลา 10.00 น. เริ่มดําเนินการประมูลดวยวาจาจนแลวเสร็จ
ธปท. สงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหผูที่ไมไดลงทะเบียนหรือไมมีรายชื่อเขาสถานที่ประมูล
ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเด็ดขาด
2. เงื่อนไขและหลักเกณฑการขายทอดตลาด
2.1 ผูขายทอดตลาดจะดําเนินการขายตามวิธีที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
2.2 ธปท. ขายทอดตลาดทรัพยสินตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผูประมูลไมอาจ
เรียกรองหรือรองขอใหปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือแกไข เพื่อใหทรัพยสินดังกลาวมีสภาพดีขึ้นกวา
สภาพที่ปรากฏได โดย ธปท. จะสงมอบทรัพยสินใหผูชนะการประมูลตามสภาพที่เปนอยู ณ วันที่มีการออก
ประกาศ และหลังจากผูชนะการประมูลรับโอนกรรมสิทธิ์แลว ธปท. จะไมรับผิดชอบแตประการใดเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสิน
2.3 ผูเขารวมประมูล ตองอานประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนตรวจสอบสภาพทรัพยสิน
ที่จะทําการขายทอดตลาดดวยตนเองใหแนชัดเสียกอนที่จะเขาทําการประมูล เมื่อตกลงประมูลไดจะถือวา
ผูประมูลไดทราบเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ โดยตลอดแลวจะโตแยงมิได ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะเขารวม
ประมูลขายทอดตลาด ตองยอมรับปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โดย ธปท.
เปนผูชี้ขาด
2.4 ผูเขารวมประมูลแสดงเจตนาการสูราคา ดวยวิธีเสนอราคาดวยวาจาพรอมยกปาย
เลขหมายประมูล (หากแสดงเจตนาโดยวิธีอื่น ผูประกาศจะไมประกาศราคาและนับการขายให) ผูเสนอราคา
ตองเสนอราคาดวยวาจาจนกวาจะเหลือผูเสนอราคาสูงสุดเพียง 1 ราย จะเปนผูประมูลได ในกรณีมีขอโตแยง
เกิดขึ้นเนื่องจากการประมูลใหถือเอาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการขายเปนที่สุด

2.5 ธปท. ขอสงวนสิทธิที่จะไมตกลงขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวก็ได หากยังไมมี
ผูเขารวมเสนอราคาใหราคาอันสมควร หรือเห็นวาอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผูเขารวมเสนอ
ราคา หรือเห็นวาผูเขารวมการเสนอราคามีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในกรณีดังกลาว
ขางตน ธปท. อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได
2.6 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะไมขายทรัพยสิน โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
2.7 พนักงาน ธปท. และพนักงานจางของ ธปท. สามารถที่จะเขารวมประมูลเสนอราคาได
3. เงื่อนไขการชําระเงิน
3.1 ผูชนะการประมูลตองชําระราคาสวนที่เหลือ ดวยวิธีโอนเงินผานธนาคารพาณิชย ดวย
ระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยถือเอาหลักประกันการเขารวม
ประมูลเปนสวนหนึ่งของการชําระราคาสวนที่เหลือ และทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน ตามแบบที่ ธปท.
กําหนด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
ตําบลขุนแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ธปท. จะริบเงินหลักประกัน
ตามที่กลาวในขอ 1
3.2 เมื่อผูชนะการประมูล ชําระราคาสวนที่เหลือ และทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน
ตามที่กลาวใน 3.1 รวมทั้ง ธปท. ทราบผลการชําระราคาเรียบรอยแลว ธปท. จะจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกผูชนะการประมูล ณ สํานักงานที่ดิน ที่เกี่ยวของ ภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใด
ตามที่คูสัญญาตกลงกัน
3.3 ราคาที่ชนะการประมูลเปนราคาของทรัพยสินที่ขายทอดตลาด ผูชนะการประมูลตองเปน
ผูชําระคาธรรมเนียม คาอากร ภาษีตาง ๆ (ไมรวมภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูขาย) ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินเองทั้งสิ้น
3.4 ธปท. จะคืนหลักประกันของผูเขาประมูลรายอื่น ๆ หลังจาก ธปท. ประกาศผลการ
ตัดสินผูชนะการประมูล โดยไมมีดอกเบี้ย
3.5 หากผูประมูลไดไมชําระเงินตามกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาผูประมูลไดสละสิทธิ์ และ
ธปท. จะนําเอาทรัพยสินนั้นขายทอดตลาดใหม หากราคาการขายทอดตลาดครั้งใหมไดราคาต่ํากวาราคาที่
ขายทอดตลาดครั้งนี้ ผูประมูลที่ผิดนัดชําระเงินจะตองรับผิดชอบจํานวนเงินสวนที่ขาด และคาใชจายใน
การขายทอดตลาดครั้งใหม โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ขอความรวมมือในสถานการณ COVID-19 ใหผูเขารวมประมูลมาถึงสถานที่ประมูลกอน
เวลากําหนดสิ้นสุดการลงทะเบียนอยางนอย 15 นาที และตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ยื่นแบบประเมินการเขาพื้นที่ ธปท.
4.2 ตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ หากสูงเกินกวา 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่อย สงวนสิทธิ์ไมใหผูเขาประมูลเขาพื้นที่

4.3 การตรวจคัดกรองผลตรวจ COVID-19
- กรณีที่ทานมีผลตรวจ COVID-19 โดยตองมีผลเปนลบ โปรดแสดงผลตรวจ RT-PCR
ที่มีอายุไมเกิน 7 วัน (นับวันที่ตรวจเปนวันที่ 1) ทั้งนี้ ตองไมเปนผูสัมผัสผูติดเชื้อที่ควรอยูในระยะกักตัว 14 วัน
- หากทานไมมีผลตรวจ COVID-19 ธปท. ขอตรวจคัดกรองดวยวิธี ATK (Antigen
Test Kit) กอนเขาพื้นที่ และตองมีผลเปนลบ หากมีผลเปนบวก ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขาพื้นที่
4.4 ใหสวมหนากากอนามัย/หนากากผา ตลอดระยะเวลาที่อยูในพื้นที่
4.5 ใหยืน/นั่ง ตามจุดเวนระยะหางที่ ธปท. กําหนด
4.6 ลางมือดวยเจล/แอลกอฮอลกอนเขาพื้นที่ และระหวางการประมูลสม่ําเสมอ
ธปท. ถือวาผูเขารวมประมูลทุกรายไดรับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้แลว
และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ธปท. โดยเครงครัดทุกประการ
---------------------------------

https://goo.gl/maps/NAtp3BGPti4H6qXr5

-รางสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน
ทําที่ ธนาคารแหงประเทศไทย
วันที่

………………………

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดย ..................................................
......................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูจะขาย” ฝายหนึ่ง กับ.............................................
โดย..................................................................อยูบานเลขที่.................................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูจะซื้อ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝาย ตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายกัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูจะซื้อตกลงจะซื้อและผูจะขายตกลงจะขาย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และสิ่งติดตรึงอาคาร
ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 12277 เนื้อที่ 5-1-0 ไร เลขที่ 76 หมู 3 ถนนเทศบาลบํารุง ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูจะขาย และตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ทรัพยสิน”
ขอ 2. ผูจะซื้อและผูจะขายตกลงกันวา ถาปรากฏวาทรัพยสินมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจาก
จํานวนที่ระบุไวในขอ 1. ของสัญญานี้ ไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม ผูจะซื้อและผูจะขายยังคงตกลงจะซื้อ
จะขายกันตามราคาที่กําหนดไวของสัญญานี้ โดยจะไมยกเอาเหตุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 466 ขึ้นกลาวอางเพื่อยกเลิกสัญญาตอกัน
ขอ 3. ผูจะซื้อและผูจะขายไดตกลงราคาทรัพยสินที่จะซื้อจะขายกันดังกลาวในขอ 1 เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น ...........................- บาท (.....................................…..) โดยผูจะซื้อจะตองจายเงินคาราคาทรัพยสิน
เมื่อหักมูลคาหลักประกันการประมูลจํานวน ………………… บาท (…………………) แลว เปนเงินที่ตองจายสุทธิ
..............................................- บาท (.....................................) โดยผูจะซื้อจะตองชําระใหผูจะขายใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่...........................กอนเวลา....................น.
ผูจะขายจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา ใหแกผูจะซื้อ
ภายในวันที่ ……………………………. หรือตามวันที่คูสัญญาตกลงกัน หากผูจะซื้อไมสามารถมาดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือไมแจงเหตุขัดของใหผูจะขายทราบเปนลายลักษณอักษร อันเปนเหตุ
ใหผูจะขายไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินภายในกําหนดเวลาที่ระบุขางตนได ให
ถือวาผูจะซื้อผิดสัญญาฉบับนี้
ขอ 4. คาธรรมเนียม คาอากร คาภาษีตาง ๆ (ยกเวนคาภาษีเงินไดนิติบุคคล) ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ
บรรดาที่จะเกิดจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน ผูจะซื้อมีหนาที่ตองชําระเองทั้งสิ้น
ขอ 5. ในกรณีผูจะซื้อผิดนัด หรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้ ผูจะซื้อยินยอมให
ผูจะขายดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
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5.1 บอกเลิกสัญญานี้ โดยผูจะซื้อยินยอมใหผูจะขายริบเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใหแก
ผูจะขายไวแลวทั้งหมดไดทันทีโดยมิตองบอกกลาวผูจะซื้อกอน และผูจะซื้อยินยอมชดใชเบี้ยปรับใหแก
ผูจะขายในอัตรารอยละ 10 ของราคาทรัพยสิน
5.2 เรียกรองใหผูจะซื้อปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งผูจะซื้อตองรับผิดชดใชเงินสวนที่ขาด
ตามความในมาตรา 516 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย หากผูจะขายนําทรัพยสินออกจําหนาย
อีกครั้งไดราคาไมคุมกับราคาขายเดิม ผูจะซื้อตองชดใชเงินสวนที่ขาด ซึ่งเปนผลตางระหวางราคาขายใหม
และราคาขายเดิมใหแกผูจะขาย ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจะขาย
ขอ 6. ในกรณีที่ผูจะซื้อผิดนัดหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้ใหถือวาผูจะซื้อสละสิทธิ
ที่จะซื้อทรัพยสินดังกลาวในขอ 1. ยกเวนผูจะซื้อยอมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายตามที่ผูจะขายเรียกรอง
ขอ 7. ผูจะขายจะสงมอบทรัพยสินในสภาพที่เปนอยู ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พรอม
สิ่งติดตรึงอาคารใหแกผูจะซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้โดยตลอดแลว และเห็นวาถูกตองตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี)
ไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ

..............................................................
(...........................................)
เพือ่ ธนาคารแหงประเทศไทย

ผูจ ะขาย

ลงชื่อ

..............................................................
(...........................................)
เพื่อ .......................................

ผูจะซื้อ

ลงชื่อ

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

พยาน

ลงชื่อ

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

พยาน

