เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี
เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓)
ตามที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด ลงวัน ที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ กําหนดแบบประกาศขายทอดตลาดแล้วนั้น เพื่อให้แบบดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมบังคับคดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ แบบที่ ๔ และแบบที่ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี
เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้ใช้แบบท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
อธิบดีกรมบังคับคดี

-๑-

แบบที่ ๑

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดิน
.........................................
ศาล

คดีหมายเลขแดงที่
โจทก์

ระหว่าง*
จําเลย
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดที่ดินของจําเลยที่
นัดที่ ๑

ในวันที่

นัดที่ ๒

ในวันที่

นัดที่ ๓

ในวันที่

นัดที่ ๔

ในวันที่

นัดที่ ๕

ในวันที่

นัดที่ ๖

ในวันที่

ในคดีนี้ ตามคําสั่งศาลรวม ๖ นัด**

ตําบล/แขวง
ณ
จังหวัด
เวลา
นาฬิก า หากในการขายแต่ละนัด
อําเภอ/เขต
ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนดนัดดังกล่าว
เว้นแต่การขายนัดที่ ๕*** ถ้าทรัพย์รายการใดได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้นในนัดที่ ๖ ด้วย***
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกําหนดนัดทุกครั้ง หากไม่ไปดูแลการขาย
จะถือ ว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไป ทั้งถือว่าบุค คลนั้น ทราบ
กําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย
* ในกรณีที่คู่ความไม่ใช่โจทก์ จําเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความให้ตรงกับหมายบังคับคดีของศาล
** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับจํานวนนัดให้ถูกต้อง
*** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความเกี่ยวกับนัดที่งดขายให้ถูกต้อง

-๒-

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะคัดค้านการคืนภาษีเงินได้ให้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคําร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ทําการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ผู้ซื้อชําระราคาครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ
คัดค้านและยินยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายคืนเงินค่าภาษีเงินได้แก่ผู้ซื้อ
ที่ดินที่จะขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
หน้าสํารวจ
แขวง/ตําบล
.
เขต/อําเภอ
จังหวัด
มีชื่อ
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
เนื้อที่ตามโฉนด
ไร่
งาน
ตารางวา
สภาพที่ดิน
ที่ดินที่จะขายติดจํานอง
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการขายโดยปลอดการจํานอง/
การจํานองติดไป
ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการขายทอดตลาดครั้งแรกราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาประเมิน
อ้างอิง หากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริ่มต้นลงร้อยละ ๑๐ ของราคาดังกล่าวสําหรับการขาย
แต่ละครั้ง แต่ราคาเริ่มต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองติดไป
ในการขายแต่ละครั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะหัก ยอดหนี้จํานองที่เ ป็นปัจจุบันออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทั้ง นี้
ในกรณีมีเศษ จะมีการปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
ราคาประเมินอ้างอิง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคา
ที่ส มควรขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเจ้าพนัก งานบัง คับ คดี จ ะใช้ร าคาอ้างอิง ของ
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ หากไม่มีราคาดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง และหากไม่มี
ราคาทั้งสองดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ราคาประเมินอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าวมีการแก้ไข
ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
**** หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี

-๓เงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย
เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขเป็น
จํานวนร้อยละ ๕ ของราคาเริ่ม ต้นในแต่ล ะครั้ง ในกรณีที่มีร าคาเริ่ม ต้นเกิน ๒๐ ล้านบาทแต่ไม่เ กิน ๑๐๐ ล้านบาท
วางหลัก ประกันไม่เกิน ๒ ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน ๑๐๐ ล้านบาท วางหลักประกัน ๓ ล้านบาท เว้นแต่
ผู้เข้าสู้ราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนหรือคู่สมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว และต้องทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา
ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น
ส่ว นผู้ ที่เ สนอราคาสูง สุ ด และเจ้ าพนั ก งานบั ง คับ คดี เ ห็ น ว่ าเป็ น ราคาที่ ส มควรขายได้ แต่ มี ผู้คั ด ค้ านราคา
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกันการเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่เสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว
ข้อสัญญา
การรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ เรื่องเขตเนื้อที่ การบอกประเภทและสภาพของทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่
รับรองและไม่รับผิดชอบ
การวางเงินมัดจําและชําระส่วนที่เหลือต้องวางชําระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของ
เป็นผู้รับเงิน
ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะต้อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบัง คับ คดี โดยให้ถือ ว่าหลักประกันตามเงื่อ นไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมัดจํา
และหากในการขายนัดต่อ ไป เจ้าพนัก งานบัง คับ คดีเ คาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้อ งผูก พันราคาดัง กล่าว ให้ถือ ว่าเงินมัดจํ า
ดัง กล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง ของการชําระราคาและจะต้อ งชํา ระราคาส่ว นที่เ หลือภายในกํ าหนด ๑๕ วันนับ แต่วัน ซื้อ ได้
เป็นต้นไป หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
ผู้ซื้อได้ต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี โดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและผู้ซื้อจะต้องชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนด ๑๕ วันนับแต่วันซื้อเป็นต้นไป
ส่วนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น
ผู้ซื้อ ได้จ ะต้อ งเป็น ผู้เ สีย ค่า ธรรมเนีย มในการโอนและค่า ภาษีต่า งๆ จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ต าม
ประมวลรัษฎากร และตามสัญ ญาผู้ซื้อ ทรัพ ย์มีสิท ธินําใบเสร็จ รับ เงินที่มีร ายการชําระค่าภาษีเ งินได้หัก ณ ที่จ่ายมา
ขอคืนภาษีภายใน ๒๐ วันนับแต่วันชําระราคาครบถ้วน หากไม่มาขอคืนภาษีภายในกําหนดจะถือว่าผู้ซื้อทรัพย์ไม่ติดใจ
ขอคืนภาษีดังกล่าว เว้นแต่เ ป็นการซื้อโดยการจํานองติดไป การขายห้อ งชุดที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระสูง กว่า
ราคาสมควรขายจะไม่มีการคืนภาษีดังกล่าวให้

-๔คําเตือนผู้ซื้อ
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏ
ในประกาศและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
ผู้รับ มอบอํ านาจในการเข้าสู้ ร าคา ต้อ งส่ง ใบมอบอํานาจต่อ เจ้าพนั ก งานบัง คั บ คดีก่อ นเข้าสู้ร าคา มิฉะนั้ น
จะถือ ว่าเป็นการเข้าสู้ร าคาในนามตนเองซึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง มิได้ และหากผู้เ ข้าสู้ร าคาเป็นนิติบุคคลก็ต้อ ง
ส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบอํานาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าสู้ราคาด้วย

แผนที่

ขอทราบรายละเอียดได้ที่

โทร

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

เจ้าพนักงานบังคับคดี

-๑-

แบบที่ ๒

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
......................................................................
ศาล

คดีหมายเลขแดงที่
โจทก์

ระหว่าง*
จําเลย
เจ้ า พนัก งานบั ง คั บ คดี จ ะขายทอดตลาดที่ ดิ น พร้อ มสิ่ งปลู ก สร้ า งของจํ า เลยที่

ในคดี นี้

ตามคําสั่งศาลรวม ๖ นัด**
นัดที่ ๑

ในวันที่

นัดที่ ๒

ในวันที่

นัดที่ ๓

ในวันที่

นัดที่ ๔

ในวันที่

นัดที่ ๕

ในวันที่

นัดที่ ๖

ในวันที่

ณ
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เวลา
นาฬิก า หากในการขายแต่ละนัด
ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนดนัดดังกล่าว
เว้นแต่การขายนัดที่ ๕*** ถ้าทรัพย์รายการใดได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้นในนัดที่ ๖ ด้วย***
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกําหนดนัดทุกครั้ง หากไม่ไปดูแลการขาย
จะถือ ว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไป ทั้งถือว่าบุค คลนั้น ทราบ
กําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย
* ในกรณีที่คู่ความไม่ใช่โจทก์ จําเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความให้ตรงกับหมายบังคับคดีของศาล
** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับจํานวนนัดให้ถูกต้อง
*** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความเกี่ยวกับนัดที่งดขายให้ถูกต้อง

-๒-

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะคัดค้านการคืนภาษีเงินได้ให้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคําร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ทําการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ผู้ซื้อชําระราคาครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ
คัดค้านและยินยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายคืนเงินค่าภาษีเงินได้แก่ผู้ซื้อ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
หน้าสํารวจ
แขวง/ตําบล
.
เขต/อําเภอ
จังหวัด
มีชื่อ
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
เนื้อที่ตามโฉนด
ไร่
งาน
ตารางวา
สภาพที่ดิน มีสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการขายด้วย คือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายติดจํานอง
เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะทํ า การขาย
โดยปลอดการจํานอง/การจํานองติดไป
ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการขายทอดตลาดครั้งแรกราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาประเมิน
อ้างอิง หากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริ่มต้นลงร้อยละ ๑๐ ของราคาดังกล่าวสําหรับการขาย
แต่ละครั้ง แต่ราคาเริ่มต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองติดไป
ในการขายแต่ละครั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะหัก ยอดหนี้จํานองที่เ ป็นปัจจุบันออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทั้ง นี้
ในกรณีมีเศษ จะมีการปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
ราคาประเมินอ้างอิง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคา
ที่ส มควรขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเจ้าพนัก งานบัง คับ คดี จ ะใช้ร าคาอ้างอิง ของ
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ หากไม่มีราคาดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง และหากไม่มี
ราคาทั้งสองดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ราคาประเมินอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าวมีการแก้ไข
ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
**** หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี

-๓เงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย
เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขเป็น
จํานวนร้อยละ ๕ ของราคาเริ่ม ต้นในแต่ล ะครั้ง ในกรณีที่มีร าคาเริ่ม ต้นเกิน ๒๐ ล้านบาทแต่ไม่เ กิน ๑๐๐ ล้านบาท
วางหลัก ประกันไม่เกิน ๒ ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน ๑๐๐ ล้านบาท วางหลักประกัน ๓ ล้านบาท เว้นแต่
ผู้เข้าสู้ราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนหรือคู่สมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว และต้องทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา
ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น
ส่ว นผู้ ที่เ สนอราคาสูง สุ ด และเจ้ าพนั ก งานบั ง คับ คดี เ ห็ น ว่ าเป็ น ราคาที่ ส มควรขายได้ แต่ มี ผู้คั ด ค้ านราคา
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกันการเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่เสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว
ข้อสัญญา
การรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ เรื่องเขตเนื้อที่ การบอกประเภทและสภาพของทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ
การวางเงินมัดจําและชําระส่วนที่เหลือต้องวางชําระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของ
ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
เป็นผู้รับเงิน
กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะต้อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบัง คับ คดี โดยให้ถือ ว่าหลักประกันตามเงื่อ นไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมัดจํา
และหากในการขายนัดต่อ ไป เจ้าพนัก งานบัง คับ คดีเ คาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้อ งผูก พันราคาดัง กล่าว ให้ถือ ว่าเงินมัดจํ า
ดัง กล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง ของการชําระราคาและจะต้อ งชํา ระราคาส่ว นที่เ หลือภายในกํ าหนด ๑๕ วันนับ แต่วัน ซื้อ ได้
เป็นต้นไป หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
ผู้ซื้อได้ต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี โดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและผู้ซื้อจะต้องชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนด ๑๕ วันนับแต่วันซื้อเป็นต้นไป
ส่วนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น
ผู้ซื้อ ได้จ ะต้อ งเป็น ผู้เ สีย ค่า ธรรมเนีย มในการโอนและค่า ภาษีต่า งๆ จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ต าม
ประมวลรัษฎากร และตามสัญ ญาผู้ซื้อ ทรัพ ย์มีสิท ธินําใบเสร็จ รับ เงินที่มีร ายการชําระค่าภาษีเ งินได้หัก ณ ที่จ่ายมา
ขอคืนภาษีภายใน ๒๐ วันนับแต่วันชําระราคาครบถ้วน หากไม่มาขอคืนภาษีภายในกําหนดจะถือว่าผู้ซื้อทรัพย์ไม่ติดใจ
ขอคืนภาษีดังกล่าว เว้นแต่เ ป็นการซื้อโดยการจํานองติดไป การขายห้อ งชุดที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระสูง กว่า
ราคาสมควรขายจะไม่มีการคืนภาษีดังกล่าวให้

-๔คําเตือนผู้ซื้อ
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏ
ในประกาศและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
ผู้รับ มอบอํ านาจในการเข้าสู้ ร าคา ต้อ งส่ง ใบมอบอํานาจต่อ เจ้าพนั ก งานบัง คั บ คดีก่อ นเข้าสู้ร าคา มิฉะนั้ น
จะถือ ว่าเป็นการเข้าสู้ร าคาในนามตนเองซึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง มิได้ และหากผู้เ ข้าสู้ร าคาเป็นนิติบุคคลก็ต้อ ง
ส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบอํานาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าสู้ราคาด้วย

แผนที่

ขอทราบรายละเอียดได้ที่

โทร

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่
เจ้าพนักงานบังคับคดี

-๑-

แบบที่ ๓

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่อง ขายทอดตลาดห้องชุด
...............................................
ศาล

คดีหมายเลขแดงที่
โจทก์

ระหว่าง*
จําเลย
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดห้องชุดของจําเลยที่
นัดที่ ๑

ในวันที่

นัดที่ ๒

ในวันที่

นัดที่ ๓

ในวันที่

นัดที่ ๔

ในวันที่

นัดที่ ๕

ในวันที่

นัดที่ ๖

ในวันที่

ในคดีนี้ ตามคําสั่งศาลรวม ๖ นัด**

ณ
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เวลา
นาฬิก า หากในการขายแต่ละนัด
ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนดนัดดังกล่าว
เว้นแต่การขายนัดที่ ๕*** ถ้าทรัพย์รายการใดได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้นในนัดที่ ๖ ด้วย***
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกําหนดนัดทุกครั้ง หากไม่ไปดูแลการขาย
จะถือ ว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไป ทั้งถือว่าบุค คลนั้น ทราบ
กําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย
* ในกรณีที่คู่ความไม่ใช่โจทก์ จําเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความให้ตรงกับหมายบังคับคดีของศาล
** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับจํานวนนัดให้ถูกต้อง
*** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความเกี่ยวกับนัดที่งดขายให้ถูกต้อง

-๒-

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะคัดค้านการคืนภาษีเงินได้ให้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคําร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ทําการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ผู้ซื้อชําระราคาครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจ
คัดค้านและยินยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายคืนเงินค่าภาษีเงินได้แก่ผู้ซื้อ
ห้องชุดที่จะขาย
ห้องชุดเลขที่
ชั้นที่
อาคารเลขที่
ชื่ออาคารชุด
.
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่
ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
มีชื่อ
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
เนื้อทีห่ ้องชุดประมาณ
ตารางเมตร
สูง
เมตร อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
จํานวน
ส่วน ใน
ส่วน
สภาพห้องชุด
ห้องชุดที่จะขายติดจํานอง
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการขายโดยปลอดการจํานอง/
การจํานองติดไป
ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการขายทอดตลาดครั้งแรกราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาประเมิน
อ้างอิง หากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเริ่มต้นลงร้อยละ ๑๐ ของราคาดังกล่าวสําหรับการขาย
แต่ละครั้ง แต่ราคาเริ่มต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาประเมินอ้างอิง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะหักค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางที่ค้างชําระ (หากมี) ออกจากราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองติดไป ในการขายแต่ละครั้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะหักยอดหนี้จํานองที่เป็นปัจจุบันออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษ จะมีการ
ปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและ
ราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
ราคาประเมินอ้างอิง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคา
ที่ส มควรขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเจ้าพนัก งานบัง คับ คดี จ ะใช้ร าคาอ้างอิง ของ
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ หากไม่มีราคาดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง และหากไม่มี
ราคาทั้งสองดังกล่าว จะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ราคาประเมินอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าวมีการแก้ไข
ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****

-๓ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
เงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย
เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขเป็น
จํานวนร้อยละ ๕ ของราคาเริ่ม ต้นในแต่ล ะครั้ง ในกรณีที่มีร าคาเริ่ม ต้นเกิน ๒๐ ล้านบาทแต่ไม่เ กิน ๑๐๐ ล้านบาท
วางหลัก ประกันไม่เกิน ๒ ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน ๑๐๐ ล้านบาท วางหลักประกัน ๓ ล้านบาท เว้นแต่
ผู้เข้าสู้ราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนหรือคู่สมรสที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้ว และต้องทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา
ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น
ส่ว นผู้ ที่เ สนอราคาสูง สุ ด และเจ้ าพนั ก งานบั ง คับ คดี เ ห็ น ว่ าเป็ น ราคาที่ ส มควรขายได้ แต่ มี ผู้คั ด ค้ านราคา
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกันการเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่เสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว
ข้อสัญญา
การรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ เรื่องเขตเนื้อที่ การบอกประเภทและสภาพของทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ
การวางเงินมัดจําและชําระส่วนที่เหลือต้องวางชําระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของ
เป็นผู้รับเงิน
ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะต้อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบัง คับ คดี โดยให้ถือ ว่าหลักประกันตามเงื่อ นไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมัดจํา
และหากในการขายนัดต่อ ไป เจ้าพนัก งานบัง คับ คดีเ คาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้อ งผูก พันราคาดัง กล่าว ให้ถือ ว่าเงินมัดจํ า
ดัง กล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง ของการชําระราคาและจะต้อ งชํา ระราคาส่ว นที่เ หลือภายในกํ าหนด ๑๕ วันนับ แต่วัน ซื้อ ได้
เป็นต้นไป หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
ผู้ซื้อได้ต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี โดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและผู้ซื้อจะต้องชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนด ๑๕ วันนับแต่วันซื้อเป็นต้นไป
ส่วนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น

**** หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี

-๔ผู้ซื้อ ได้จ ะต้อ งเป็น ผู้เ สีย ค่า ธรรมเนีย มในการโอนและค่า ภาษีต่า งๆ จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ต าม
ประมวลรัษฎากร และตามสัญ ญาผู้ซื้อ ทรัพ ย์มีสิท ธินําใบเสร็จ รับ เงินที่มีร ายการชําระค่าภาษีเ งินได้หัก ณ ที่จ่ายมา
ขอคืนภาษีภายใน ๒๐ วันนับแต่วันชําระราคาครบถ้วน หากไม่มาขอคืนภาษีภายในกําหนดจะถือว่าผู้ซื้อทรัพย์ไม่ติดใจ
ขอคืนภาษีดังกล่าว เว้นแต่เ ป็นการซื้อโดยการจํานองติดไป การขายห้อ งชุดที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชําระสูง กว่า
ราคาสมควรขายจะไม่มีการคืนภาษีดังกล่าวให้
คําเตือนผู้ซื้อ
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏ
ในประกาศและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบภาระหนี้สินก่อนและผู้ซื้อได้จะต้องเป็นผู้ชําระหนี้สินค้างชําระต่อนิติบุคคลอาคารชุดก่อน
จึงจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามมาตรา ๑๘ , ๒๙ และ ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ผู้รับ มอบอํ านาจในการเข้าสู้ ร าคา ต้อ งส่ง ใบมอบอํานาจต่อ เจ้าพนั ก งานบัง คั บ คดีก่อ นเข้าสู้ร าคา มิฉะนั้ น
จะถือ ว่าเป็นการเข้าสู้ร าคาในนามตนเองซึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง มิได้ และหากผู้เ ข้าสู้ร าคาเป็นนิติบุคคลก็ต้อ ง
ส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบอํานาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าสู้ราคาด้วย

-๕-

แผนที่

ขอทราบรายละเอียดได้ที่

โทร

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่
เจ้าพนักงานบังคับคดี

-๑-

แบบที่ ๔

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
..........................................................
ศาล

คดีหมายเลขแดงที่
โจทก์

ระหว่าง*
จําเลย
เจ้าพนัก งานบังคับ คดีจะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของจําเลยที่

ในคดีนี้ ตามคําสั่งศาล

รวม ๖ นัด**
นัดที่ ๑

ในวันที่

นัดที่ ๒

ในวันที่

นัดที่ ๓

ในวันที่

นัดที่ ๔

ในวันที่

นัดที่ ๕

ในวันที่

นัดที่ ๖

ในวันที่

ณ
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เวลา
นาฬิก า หากในการขายแต่ละนัด
ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนดนัดดังกล่าว
เว้นแต่การขายนัดที่ ๕*** ถ้าทรัพย์รายการใดได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้นในนัดที่ ๖ ด้วย***
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกําหนดนัดทุกครั้ง หากไม่ไปดูแลการขาย
จะถือ ว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไป ทั้งถือว่าบุค คลนั้น ทราบ
กําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย
* ในกรณีที่คู่ความไม่ใช่โจทก์ จําเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความให้ตรงกับหมายบังคับคดีของศาล
** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับจํานวนนัดให้ถูกต้อง
*** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความเกี่ยวกับนัดที่งดขายให้ถูกต้อง

-๒สิ่งปลูกสร้างที่จะขาย

ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเริ่มต้นสําหรับการขาย
ทอดตลาดแต่ละครั้ง ตามที่เ ห็นสมควร โดยคํานึง ถึง สภาพทรัพ ย์ในปัจ จุบัน ราคาซื้อขายในท้องตลาด รวมถึง ความ
เหมาะสมประการอื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษ จะมีการปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
เงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย
เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขเป็น
จํานวนร้อยละ ๕ ของราคาเริ่ม ต้นในแต่ล ะครั้ง ในกรณีที่มีร าคาเริ่ม ต้นเกิน ๒๐ ล้านบาทแต่ไม่เ กิน ๑๐๐ ล้านบาท
วางหลักประกันไม่เกิน ๒ ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน ๑๐๐ ล้านบาท วางหลักประกัน ๓ ล้านบาท และต้องทํา
สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา
ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น
ส่ว นผู้ ที่เ สนอราคาสูง สุ ด และเจ้ าพนั ก งานบั ง คับ คดี เ ห็ น ว่ าเป็ น ราคาที่ ส มควรขายได้ แต่ มี ผู้คั ด ค้ านราคา
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกันการเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่เสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว

**** หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี

-๓ข้อสัญญา
การรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ เรื่องเขตเนื้อที่ การบอกประเภทและสภาพของทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ
การวางเงินมัดจําและชําระส่วนที่เหลือต้องวางชําระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็คหรือเช็คของ
เป็นผู้รับเงิน
ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะต้อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบัง คับ คดี โดยให้ถือ ว่าหลักประกันตามเงื่อ นไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมัดจํา
และหากในการขายนัดต่อ ไป เจ้าพนัก งานบัง คับ คดีเ คาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้อ งผูก พันราคาดัง กล่าว ให้ถือ ว่าเงินมัดจํ า
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและจะต้องชําระราคาส่วนที่เหลือทันที หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
ผู้ซื้อได้ต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี โดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและผู้ซื้อจะต้องชําระเงินส่วนที่เหลือทันที ส่วนหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น
คําเตือนผู้ซื้อ
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏ
ในประกาศและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
ผู้รับ มอบอํ านาจในการเข้าสู้ ร าคา ต้อ งส่ง ใบมอบอํานาจต่อ เจ้าพนั ก งานบัง คั บ คดีก่อ นเข้าสู้ร าคา มิฉะนั้ น
จะถือ ว่าเป็นการเข้าสู้ร าคาในนามตนเองซึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง มิได้ และหากผู้เ ข้าสู้ร าคาเป็นนิติบุคคลก็ต้อ ง
ส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบอํานาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าสู้ราคาด้วย
ผู้ใดซื้อได้ให้รื้อถอนไปหรือติดต่อกับเจ้าของที่ดินด้วยตนเอง

-๔-

แผนที่

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่
เจ้าพนักงานบังคับคดี

-๑-

แบบที่ ๕

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์
...............................................
ศาล

คดีหมายเลขแดงที่
โจทก์

ระหว่าง*
จําเลย
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดทรัพย์ของจําเลยที่
นัดที่ ๑

ในวันที่

นัดที่ ๒

ในวันที่

นัดที่ ๓

ในวันที่

นัดที่ ๔

ในวันที่

นัดที่ ๕

ในวันที่

นัดที่ ๖

ในวันที่

ในคดีนี้ ตามคําสั่งศาลรวม ๖ นัด**

ตําบล/แขวง
ณ
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เวลา
นาฬิก า หากในการขายแต่ละนัด
ไม่มีการขายหรือขายไม่ได้หรือขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทําการขายนัดต่อไปตามกําหนดนัดดังกล่าว
เว้นแต่การขายนัดที่ ๕*** ถ้าทรัพย์รายการใดได้มีการงดการขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะงดการขายทรัพย์รายการนั้นในนัดที่ ๖ ด้วย***
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกําหนดนัดทุกครั้ง หากไม่ไปดูแลการขาย
จะถือ ว่าไม่ติดใจคัดค้านราคาที่มีผู้เสนอและไม่มีสิทธิคัดค้านราคาอีกต่อไป ทั้งถือว่าบุค คลนั้น ทราบ
กําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย
* ในกรณีที่คู่ความไม่ใช่โจทก์ จําเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความให้ตรงกับหมายบังคับคดีของศาล
** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับจํานวนนัดให้ถูกต้อง
*** ในกรณีที่มีการขายมากกว่าหรือน้อยกว่า ๖ นัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปรับข้อความเกี่ยวกับนัดที่งดขายให้ถูกต้อง

-๒-

กรณีทรัพย์ที่ยึดมิได้นําไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ของกรมบังคับคดี ในวันขายทอดตลาดเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษามีหน้าที่ต้องขนย้ายทรัพย์ที่จะขายไปส่งมอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตามวันเวลาและ
สถานที่ที่กําหนดไว้ในประกาศขาย หากไม่นําส่งจะถือว่าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการ
บังคับคดีภายในเวลาที่กําหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรายงานศาลขอให้มีคําสั่งถอนการบังคับคดีตาม
มาตรา ๒๙๕ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ทรัพย์ที่จะขาย

ราคาเริ่มต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดราคาเริ่มต้นสําหรับการขาย
ทอดตลาดแต่ละครั้ง ตามที่เ ห็นสมควร โดยคํานึง ถึง สภาพทรัพ ย์ในปัจ จุบัน ราคาซื้อขายในท้องตลาด รวมถึง ความ
เหมาะสมประการอื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษ จะมีการปัดเศษเพื่อความสะดวกในการเสนอราคาตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาดดังกล่าว
ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน
บาท (
)****
ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง จํานวน
บาท (
)****
ราคาที่จํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย จํานวน
บาท (
)****
เงื่อนไขการเข้าสูร้ าคา
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขเป็น
สั่งจ่าย
จํานวนร้อยละ ๕ ของราคาเริ่ม ต้นในแต่ล ะครั้ง ในกรณีที่มีร าคาเริ่ม ต้นเกิน ๒๐ ล้านบาทแต่ไม่เ กิน ๑๐๐ ล้านบาท
วางหลักประกันไม่เกิน ๒ ล้านบาท ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกิน ๑๐๐ ล้านบาท วางหลักประกัน ๓ ล้านบาท และต้องทํา
สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา
ผู้ที่ซื้อไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายในวันนั้น

**** หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มี

-๓ส่ว นผู้ ที่เ สนอราคาสูง สุ ด และเจ้ าพนั ก งานบั ง คับ คดี เ ห็ น ว่ าเป็ น ราคาที่ ส มควรขายได้ แต่ มี ผู้คั ด ค้ านราคา
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องผูกพันกันการเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่เสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว
ข้อสัญญา
การวางเงินมัดจําและชําระส่วนที่เหลือต้องวางชําระเป็นเงินสด ถ้าเป็นเช็คต้องเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของ
เป็นผู้รับเงิน
ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
กรณีผู้ต้องผูกพันกับการเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะต้อง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบัง คับ คดี โดยให้ถือ ว่าหลักประกันตามเงื่อ นไขการเข้าสู้ราคาเป็นเงินมัดจํา
และหากในการขายนัดต่อ ไป เจ้าพนัก งานบัง คับ คดีเ คาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้อ งผูก พันราคาดัง กล่าว ให้ถือ ว่าเงินมัดจํ า
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและจะต้องชําระราคาส่วนที่เหลือทันที หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
ผู้ซื้อได้ต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดี โดยให้ถอื ว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและผู้ซื้อจะต้องชําระเงินส่วนที่เหลือทันที หนังสือค้ําประกันของธนาคารจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการชําระราคาต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น
คําเตือนผู้ซื้อ
ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อและถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์
นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
ผู้รับ มอบอํ านาจในการเข้าสู้ ร าคา ต้อ งส่ง ใบมอบอํานาจต่อ เจ้าพนั ก งานบัง คั บ คดีก่อ นเข้าสู้ร าคา มิฉะนั้ น
จะถือ ว่าเป็นการเข้าสู้ร าคาในนามตนเองซึ่ง จะเปลี่ยนชื่อในภายหลัง มิได้ และหากผู้เ ข้าสู้ร าคาเป็นนิติบุคคลก็ต้อ ง
ส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบอํานาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคล
ผู้มีอํานาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเข้าสู้ราคาด้วย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่
เจ้าพนักงานบังคับคดี

