
 

 

 
 

 
ประกาศธนาคารกรงุเทพ จ ากดั(มหาชน) 

เร่ือง ขายทอดตลาดทรพัยสิ์น 
 

ดว้ยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูร้บัหลกัประกนัทางธุรกจิจะท าการขายทอดตลาดทรพัย์สนิ

ของผูใ้หห้ลกัประกนัทางธุรกจิราย บรษิทั ท ีเอส จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ในคดขีองศาลจงัหวดัระยอง หมายเลขด าที่  

พ.335/2564 หมายเลขแดงที ่พ.372/2564 โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 36 และ 39 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนั

ทางธุรกจิ พ.ศ. 2559 รวม 4 นดั  

 นดัที ่1  วนัพุธที ่   21 กนัยายน 2565    

นดัที ่2  วนัพฤหสับดทีี ่   22 กนัยายน 2565 

 นดัที ่3  วนัพุธที ่   5 ตุลาคม 2565    

นดัที ่4  วนัพฤหสับดทีี ่   6  ตุลาคม 2565 

           ณ ทีต่ัง้ทรพัย ์ตัง้อยู่เลขที ่7/296 หมู่ที ่6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  โดยใหผู้ส้นใจเขา้

ประมูลซื้อตรวจดูทรพัย์ที่จะท าการขายเวลา 10.00 น. และเริ่มท าการขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. หากการขาย

ทรัพย์สินในวันดังกล่าวไม่มีการขายหรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินนัดต่อไป                  

ตามก าหนดนดัเดมิ  

 ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกรายตอ้งไปดแูลการขายทอดตลาดตามก าหนดนัดทุกครัง้ และมสีทิธเิขา้สูร้าคาหรอืหาบุคคล

อื่นเขา้สูร้าคาเพื่อใหไ้ด้ราคาตามทีต่้องการ หากไม่ไปดูแลการขายถือว่าไม่ติดใจในการเขา้สูร้าคาทัง้ถอืว่าบุคคลนัน้

ทราบก าหนดและสถานทีข่ายในนดัต่อไปแลว้ดว้ย 

 

ทรพัยสิ์นท่ีจะท าการขาย คือ 

 

รายการที ่1. เครื่องแปรรปูท่อพรอ้มอุปกรณ์ ไม่มเีลขทะเบยีน 

รายการที ่2. เครื่องแปรรปูท่อพรอ้มอุปกรณ์ ไม่มเีลขทะเบยีน 

รายการที ่3. เครื่องอดัลม 

ในการขายทอดตลาดจะขายโดยวธิขีายทรพัย ์ รายการที ่1 ถงึ รายการที ่3 ท าการขายแยกแต่ละรายการ 

 

ราคาประเมินของธนาคาร 

รายการที ่1. เครื่องแปรรปูท่อพรอ้มอุปกรณ์ ไมม่เีลขทะเบยีน ราคาเริม่ตน้ 3,000,000.00 บาท  

รายการที ่2. เครื่องแปรรปูท่อพรอ้มอุปกรณ์ ไมม่เีลขทะเบยีน ราคาเริม่ตน้ 800,000.00 บาท 

รายการที ่3. เครื่องอดัลม ราคาเริม่ตน้ 350,000.00 บาท  

 

            ราคาเร่ิมต้น  ราคาเร่ิมต้น เป็นไปตามท่ีผู้รบัหลกัประกนัก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคา

เร่ิมต้นและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดท่ีใช้บงัคบัอยู่ โดยในการขายทอดตลาดครัง้แรกราคา

เร่ิมต้นเท่ากบัราคาประเมินอ้างอิงหากไม่มีผู้เข้าเสนอราคา จะปรบัลดราคาเร่ิมต้นลงร้อยละ 10 ของราคา

ดงักล่าวส าหรบัการขายแต่ละครัง้ แต่ราคาเร่ิมต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคาประเมินอ้างอิง ทัง้น้ีใน

กรณีมีเศษจะมีการปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศขายทอดตลาดของผู้รบั

หลกัประกนั 



 

 

 
 

      -2- 

 

เง่ือนไขการเข้าสู้ราคา 
ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องวางเงนิเป็นหลกัประกนัการเขา้เสนอราคาต่อผู้รบัหลักประกนัเป็นจ านวน 

50,000 บาท(หา้หมื่นบาทถว้น) เวน้แต่ผูเ้ขา้สูร้าคานัน้เป็นผูม้สีทิธขิอหกัสว่นไดใ้ชแ้ทน 

การวางหลกัประกนัให้วางเป็นเงนิสดหรอืแคชเชยีร์สัง่จ่าย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้รบัเงนิ              

ผูท้ีซ่ือ้ไม่ไดผู้ร้บัหลกัประกนัจะคนืหลกัประกนัใหท้นัทหีลงัการขายในวนันัน้ 

     ข้อสญัญา 
 ผูซ้ือ้ไดจ้ะต้องช าระราคาทนัททีีซ่ือ้ทรพัยไ์ด้  โดยใหถ้อืว่าหลกัประกนัการเขา้เสนอราคา  เป็นส่วนหนึ่งของ

การช าระราคา 

 การวางเงนิมดัจ าและช าระส่วนทีเ่หลอืต้องวางช าระเป็นเงนิสด  หรอืแคชเชยีรเ์ชค็สัง่จ่าย  ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัเงนิ 

 การบอกประเภทและสภาพของทรพัย์  ผู้รบัหลกัประกนัไม่รบัรองและไม่รบัผดิชอบ  เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ

จะตอ้งระมดัระวงัและตรวจสอบเอง 

 ผูซ้ือ้ไดต้อ้งท าสญัญาซือ้ขายตามแบบพมิพข์องผูร้บัหลกัประกนั  โดยใหถ้อืว่าหลกัประกนัตามเงื่อนไขในการ

เขา้สูร้าคาใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคา และผูซ้ือ้จะต้องช าระเงนิพรอ้มภาษีมูลค่าเพิม่ภายในเวลา 15.30 น. 

ของวนัทีซ่ือ้ได ้โดยใหช้ าระ ณ ทีท่ าการขายหากผูซ้ือ้ไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืภายในก าหนด ผูร้บัหลกัประกนัรบิมดัจ า 

ทีไ่ดว้างไว ้และเมื่อผูร้บัหลกัประกนัน าทรพัยใ์นรายการนัน้ออกขายทอดตลาดใหม่ไดเ้งนิสงูสุดซึง่รวมค่าใชจ้่ายในการ

ขายทอดตลาดมจี านวนต ่ากว่าราคาสงูสุดทีผู่ซ้ือ้ไดเ้สนอราคาสงูสุดไวใ้นครัง้ก่อน ผู้ซือ้ต้องช าระส่วนต่างทีข่าดภายใน 

1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูร้บัหลกัประกนัและยนิยอมช าระค่าปรบั เน่ืองจากการไม่ช าระราคาสว่นทีเ่หลอืภายใน

ก าหนด ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของราคาสว่นต่างทีข่าดจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้  

ผูซ้ือ้ไดจ้ะตอ้งเป็นผูช้ าระค่าภาษมีลูค่าเพิม่ ( 7 %) จากราคาซือ้ขาย 

ผู้รับหลักประกันจะส่งมอบทรัพย์สินที่ประมูลได้เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ วางเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนแล้ว                

และผู้ ซ้ือ  ตกลงขนย้ายทรัพย์สินท่ีซ้ือได้ออกจากท่ีตัง้ทรัพย์ภายในวันท่ีช าระเงินครบถ้วน มิฉะนั้น                          

ผูร้บัหลกัประกนัจะไม่รบัผิดในความเสียหายใดๆ อนัอาจเกิดแก่ทรพัยสิ์นดงักล่าว แต่หากมกีารรอ้งขอเพกิถอน              

การขายหรอืเหตุอื่นใดผูร้บัหลกัประกนัจะสง่มอบทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ภายใน 7 วนันบัแต่คดถีงึทีส่ดุ 

ค าเตือนผู้ซ้ือ 
 ก่อนเข้าสู้ราคา  ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ แผนที่การไป                     

ทีต่ัง้ทรพัยป์รากฏในประกาศ และถอืว่าผูซ้ือ้ไดท้ราบถงึสภาพทรพัยน์ัน้โดยละเอยีดครบถ้วน ทัง้นี้ผูซ้ือ้พงึระมดัระวงั                

มใิหน้ าทรพัยท์ีซ่ือ้ไปใชป้ระโยชน์ ซึง่อาจเป็นการละเมดิต่อลขิสทิธิห์รอืสทิธใินเครื่องหมายการคา้ของผูท้ีม่สีทิธนิัน้  

ผูร้บัมอบอ านาจในการเขา้สู้ราคา ต้องส่งใบมอบอ านาจต่อผู้รบัหลกัประกนัก่อนเขา้สูร้าคา มฉิะนัน้จะถอืว่า

เป็นการเขา้สูร้าคาในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภายหลงัมไิด้ และหากผู้เขา้สูร้าคาเป็นนิตบิุคคลกต็้องส่งหนังสอื

รบัรองของส านักงานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัและหนังสอืมอบอ านาจของกรรมการหรอืผูจ้ดัการของนิตบิุคคลผูม้อี านาจ

ต่อผูร้บัหลกัประกนัก่อนเขา้สูร้าคาดว้ย 

ขอทราบรายละเอยีดไดท้ีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) อาคารเลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุ ง เทพมหานคร  โทร . 02 -645 -5555  กด 162  ในวันและ เวลาราชการ หรือดู ร ายละ เอียดเพิ่ม เติม                                           

ไดท้ี ่www.BangkokBank.com หรอืคุณคมคาย ชา้งคนม ีโทร.06-6263738,  คุณนัทธมน วริุฬหช์วี โทร.022301790

คุณสนิธนา ดาระดาษ โทร.02-3535067, คุณชนตั มสัโอด ีโทร.02-626-3772 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

หลักประกันทางธุรกิจ 

ทรัพย์รายการท่ี 1 เคร่ืองแปรรูปทอ่พร้อมอปุกรณ์ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

หลักประกันทางธุรกิจ 

ทรัพย์รายการท่ี 2 เคร่ืองแปรรูปทอ่พร้อมอปุกรณ์ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

หลักประกันทางธุรกิจ 

ทรัพย์รายการท่ี 3  เคร่ืองอดัลม 

 



 

 

 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตัง้หลักประกัน 
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