ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชารุด จานวน 1 รายการ
...................................................
ด้ว ย กรมพั ฒ นาที่ ดิน โดย ส านัก งานพั ฒ นาที่ ดิน เขต 11 สุ ราษฎร์ธานี มีความ
ประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชารุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ
MAZDA หมายเลขทะเบี ย น กง 5552 สฎ. สี เทา หมายเลขเครื่ อ งยนต์ WLAT481524 เลขตั ว รถ
MM8UNFD3200357144 รหัสครุภัณฑ์ 2320-008-0344 สพข.11#3 จานวน 1 รายการ
ราคาประเมิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้ มีสิ ท ธิ์เข้าร่ วมประมูล เสนอราคา ต้ องเป็ นผู้ ที่ล งทะเบี ยนเข้าร่วมประมูล เสนอราคา
เท่านั้น โดยแนบหลักฐานดังนี้
1.1 บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน โดยให้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
1.2 นิติบุคคล สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง กรณีผู้มีอานาจไม่ได้มาดาเนินการเอง ตองแนบหนังสือมอบอานาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ มอบอานาจ และผู้ รับ มอบอานาจ โดยให้ ล งลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมติดอากรแสตมป์
หนังสือมอบอานาจตามที่กฎหมายกาหนดด้วย
2. การดาเนินการขายทอดตลาดจะทาการประมูล โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าผู้ที่ร่วม
การประมูลรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
การตั ด สิ้ น ชี้ ข าดเรื่ อ งตั ว บุ ค คลผู้ ป ระมู ล ได้ แ ละราคาในการขายทอดตลาดรถยนต์ นั้ น
ผู้ทอดตลาดจะดาเนินการขายทอดตลาดโดยแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
จารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้าไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดาเนินอยู่ต่อไป
3. ผู้ประมูลที่เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันที่ตนเสนอ เมื่อผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้น และในการ
ประมูลครั้งที่ห นึ่ง ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาขั้นต่าของรายการที่ประมูล โดยในการเสนอราคาครั้งต่อไป
จะต้องเสนอราคาเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
4. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ถื อ ว่าผู้ เข้ าประมู ล ทุ ก รายได้ ต รวจสภาพสิ่ งของที่ จ ะท าการประมู ล
เรียบร้อยแล้วและกรมพัฒ นาที่ดิน จะไม่รับผิดชอบในความชารุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของที่ขายนั้น
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/5. ผู้ประมูล...

-25. ผู้ประมูลซึ่งสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้จะต้องชาระเงินสด เป็นค่าสิ่งของทั้งหมด
ทันทีหรือวางมัดจาไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลสู้ราคาซื้อได้ ส่วนที่เหลือต้องนามาชาระให้หมด
สิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่การขายทอดตลาดสาเร็จสมบูรณ์ ถ้าเกินกว่ากาหนดดังกล่าว กรมพัฒ นาที่ดิน
จะถือว่าผู้ประมูลละเลยไม่ใช้ราคา และกรมพัฒนาที่ดิน มีสิทธิจะริบเงินมัดจาที่วางไว้นั้นทันที และสิ่งของไป
ดาเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ประมูลซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา
ต้องชาระเงินในส่วนที่ขาดด้วย
6. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ กรมพัฒนาที่ดิน ภายใน
7 วัน หลังจากชาระเงินครบถ้วนแล้ว โดยผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และอื่นๆ ทั้งหมด
7. ภายหลั ง การรั บ มอบครุ ภั ณ ฑ์ และหรื อ ยานพาหนะไปแล้ ว กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะไม่
รับผิดชอบความเสียหายภาระ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8. กรมพัฒนาที่ดิน ขอสงวนสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด
ที่ผู้ประมูลราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่สมควรรับราคา ในกรณีเช่ นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
9. ผู้ ส นใจที่ เข้าร่ ว มประมู ล ให้ ติด ต่ อขอรับ เอกสารและดูส ภาพสิ่ งของที่ จ ะขายพร้อ มทั้ ง
สอบถามรายละเอี ย ด และเงื่ อ นไขต่ า งๆ ได้ ที่ ณ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 11 สุ ร าษฎร์ ธ านี
เลขที่ 3 ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม
2562 โทร ๐-๗731-2257 โทรสาร ๐-๗731-2732 ในวันและเวลาราชการ
10. ก าหนดการจ าหน่ า ยโดยวิธี ก ารขายทอดตลาด ในวั น จั น ทร์ ที่ 25 มี น าคม 2562
โดยเริ่มลงทะเบี ย นตั้ งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. และเริ่ม เสนอราคาตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็น ต้นไป
ณ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี เลขที่ 3 ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. เนื่องจาก สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ราชการ ผู้ที่สนใจจะ
เข้าทาการประมูลสู้ราคาต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายถวิล มั่งนุ้ย)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

• หมายเหตุ ดูครุภัณฑ์ที่จาหน่ายได้ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MAZDA
หมายเลขทะเบียน กง 5552 สฎ.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
การขายทอดตลาดครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชารุด จานวน 1 รายการ
ณ สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 25 มีนาคม 2562
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