
   
 
 

 
 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชํารุด จํานวน 3 รายการ
................................................... 

  ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ีมีความประสงค์จะขาย
ทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชํารุด จํานวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ราคา
ประเมิน 2,700.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. สิ่งของท้ังหมดจะทําการขายทอดตลาดโดยวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขาย
ทอดตลาด การสู้ราคาใช้วิธียื่นซองประมูลราคา 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน ถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายได้ตรวจสภาพสิ่งของท่ีจะทําการประมูล
เรียบร้อยแล้วและกรมพัฒนาท่ีดินจะไม่รับผิดชอบในความชํารุดเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่สิ่งของท่ีขายนั้น ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3. ผู้ประมูลซึ่งสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้จะต้องชําระเงินสด เป็นค่าสิ่งของท้ังหมด
ทันทีหรือวางมัดจําไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของราคาท่ีประมูลสู้ราคาซื้อได้ ส่วนท่ีเหลือต้องนํามาชําระให้หมด
สิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีการขายทอดตลาดสําเร็จสมบูรณ์ ถ้าเกินกว่ากําหนดดังกล่าว กรมพัฒนาท่ีดิน   
จะถือว่าผู้ประมูลละเลยไม่ใช้ราคา และกรมพัฒนาท่ีดิน มีสิทธิจะริบเงินมัดจําท่ีวางไว้นั้นทันที และสิ่งของไป
ดําเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดข้ันเดิม ผู้ประมูลซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา
ต้องชําระเงินในส่วนท่ีขาดด้วย 

4. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของท่ีซื้อนั้นออกจากบริเวณท่ีเก็บของ กรมพัฒนาท่ีดิน ภายใน 
7 วัน หลังจากชําระเงินครบถ้วนแล้ว โดยผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายในการขนย้าย และอ่ืนๆ ท้ังหมด 

 5. ภายหลังการรับมอบครุภัณฑ์ และหรือยานพาหนะไปแล้ว กรมพัฒนาท่ีดิน จะไม่
รับผิดชอบความเสียหายภาระ และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

                    6. กรมพัฒนาท่ีดิน ขอสงวนสิทธิท่ีจะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด
ท่ีผู้ประมูลราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นท่ีสมควรรับราคา ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายใดๆ มิได้ท้ังสิ้น 

 

/7. ผู้เข้าประมูล…. 
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 7. ผู้ เ ข้าประมูลทุกรายต้องยื่นซองประมูลท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี.  28  เมษายน  2558 ระหว่างเวลา 
10.00 น.- 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 7 ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา และคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาดจะเปิดซองประมูล ในวันท่ี..28 เมษายน 2558 ตั้งแต่
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ  

                    8. ผู้สนใจท่ีเข้าร่วมประมูลให้ติดต่อขอรับเอกสารและดูสภาพสิ่งของท่ีจะขายพร้อมท้ัง
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ท่ี  สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 7 ตําบลนาเตย อําภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ตั้งแต่วันท่ี 8  เมษายน  2558 ถึงวันท่ี 27  เมษายน  2558           
โทร ๐-๗646-1532 โทรสาร ๐-๗646-1532 ในเวลาราชการ                                                                                         

 9. เนื่องจาก สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา เป็นสถานท่ีราชการ ผู้ท่ีสนใจจะเข้าทําการประมูล       
สู้ราคาต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   เมษายน    พ.ศ.  2558 

      

     ( นายชุมพล  คงอินทร ์) 
    ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
    ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 

 

 

 

   

 

•  หมายเหต ุ ดูครุภัณฑ์ท่ีจําหน่ายได้ในวันท่ี  8  เมษายน  2558 ถึงวันท่ี  27  เมษายน  2558 

 

ร่าง/พิมพ์ อรวรรณ ....................ทาน/ตรวจ..................... 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี 
การขายทอดตลาดครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งเก่าชํารุด จํานวน 3 รายการ 

ณ สถานีพัฒนาทีด่ินพงังา โดยวิธีการย่ืนซองประมูลราคา  
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ จํานวน 
อายุการ
ใช้งาน 

ราคา
ประเมิน 

1 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM ยฉย-262 กทม. 

2340-003-0549 สพด.พังงา#1 1 คัน 9 ป ี 900 

2 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM ยฉย-211 กทม. 

2340-003-0549 สพด.พังงา#2 1 คัน 9 ป ี 900 

3 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM ยฉย-207 กทม. 

2340-003-0549 สพด.พังงา#3 1 คัน 9 ป ี 900 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 5 คัน เป็นเงิน 2,700 

 
  

............................................................. 
 
 
 
 
 
 



 
แบบใบเสนอราคา 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด 
 
 ข้าพเจ้า................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................ซอย...................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................ 
โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการเสนอราคา   จํานวน ...............ฉบับ 
 
          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
          สําเนาทะเบียนบ้าน 
          อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................ 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
รายการครุภัณฑ์ 

 
จํานวน 

 

 
ราคากลาง 

 
เสนอราคาประมูล 

1 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM 

1 คัน 900  บาท 
 

2 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM 

1 คัน 900  บาท 
 

3 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ 
PLATINUM 

1 คัน 900  บาท 
 

รวมราคากลางท้ังสิ้นจํานวน 2,700 บาท  

 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (ตัวอักษร).....................................................................................บาท 

 

 
เสนอราคา ณ วันท่ี........................เดือน...................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................................... 
(....................................................................) 

 
 


