ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา
เรือ่ ง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จานวน 1 คัน
..............................................................
ด้วยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการยี่ห้อ
นิสสัน หมายเลขทะเบียน กข 3919 พังงา เครื่องยนต์ดีเซล สีขาว หลังคาไฟเบอร์กลาส ใช้งานในราชการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา มาแล้ว 18 ปี จานวน 1 คัน
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา โทร.
076-412028 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
การขายทอดตลาดจะกระทา ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาสามารถดูครุภัณฑ์ที่จะขาย
ทอดตลาดนี้ ได้ในวันขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ สถานที่ที่จะทาการขายทอดตลาด
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูครุภัณฑ์นี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ ที่จะขาย
ทอดตลาดครั้งนี้แล้ว การขายทอดตลาดครั้งนี้ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา กาหนดรายละเอียดและ
เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสู้ราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้
นาหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์มาแสดงถ้าเป็นตัวแทนต้อง
นาหนังสือมอบอานาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย
2. การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะพิจารณาจากราคากลาง และประธานกรรมการดาเนินการขาย
ทอดตลาด จะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้
3. การสู้ราคาย่อมพ้นความผูก พันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อมีการถอด
ทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาด
4. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
หากราคาที่ผู้เสนอสูงสุดนั้นยังต่ากว่าราคากลางที่ทางราชการกาหนด โดยผู้เข้าสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทงั้ สิ้น
5. ผู้สู้ราคาสูงสุดที่เป็นผู้เสนอราคาได้ต้องชาระเงินสดเต็มจานวนให้สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พังงา หรือวางเงินมัดจาไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของราคาที่เสนอได้ และจะต้องชาระเงินที่ค้างชาระให้
ครบถ้วนภายใน 3 วันทาการนับถัดแต่วันขายทอดตลาด โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
6. หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ชาระเงินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
มี สิ ท ธิ ริ บ เงิ น มั ด จ าที่ ไ ด้ ว างไว้ และน าครุ ภั ณ ฑ์ ข ายทอดตลาดอี ก หากได้ เ งิ น สุ ท ธิ ไ ม่ คุ้ ม ราคาและค่ า ขาย
ทอดตลาดในชั้ นเดิม ผู้ซื้อเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้ซื้อต้องนาครุภัณฑ์ออกจากบริเวณสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ภายใน 2 วันทาการ
นับถัดจากวันที่ชาระเงินครบถ้วนหากไม่ขนย้ายไปภายในกาหนดและไม่มี เหตุผลอันควร สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พังงา จะยึดเงินที่ได้รับชาระตามข้อ 5 ทันที และจะถือว่าผู้ซื้อสละกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด
นั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
8. การเคลื่ อนย้ ายครุภัณฑ์ออกไปจากบริเวณส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ผู้ซื้อต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหาเกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้น
9. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลั งจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้ นและได้มี การชาระราคาเต็ม
จานวนแล้ว
10. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อ
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งจานวน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายไตรรงค์ สมเชื้อ)
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรือ่ ง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
ด้ว ยส านั กงานตรวจบัญชีส หกรณ์ พังงา มีความประสงค์จะดาเนินการขายทอดตลาด
รถยนต์ราชการ จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รถยนต์ราชการ
1.1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ปพร้อมหลังคาไฟเบอร์
กลาส ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กข 3919 พังงา ปีที่ได้มา 2539
1.2 กาหนดราคาประเมินขั้นต่า จานวน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง ได้กาหนดราคาประเมินไว้
2. วิธีการขายทอดตลาด
2.1 ดาเนินการประมูลราคาโดยวิธีปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด
และต่อหน้าผู้เข้าประมูลรายอื่น
2.2 ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าราคาประเมินขั้นต่า
2.3 การประมูลราคา ให้ผู้เข้าประมูลสู้ราคา สู้ราคาโดยการยกมือบอกราคา
2.4 สานักงานตรวจบัญชีส หกรณ์พังงา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลสูงสุด
หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าการเสนอราคานั้นกระทาโดยไม่สุจริต ในกรณีนี้ผู้
ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
3. หลักฐานของผู้เข้าประมูล
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง มายื่น ลงทะเบียน
ก่อนเวลาทาการประมูล
4. วัน เวลา และสถานที่
4.1 ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลติดต่อขอลงทะเบียนได้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2557 เวลา 09.30 – 10.00 น. เริ่ มประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พังงา
5. ผู้สู้ราคาสูงสุดที่เป็นผู้ เสนอราคาได้ต้องช าระเงินสดเต็มจานวนให้สานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์พังงา หรือวางมัดจาไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของราคาที่เสนอได้ และจะต้องชาระเงินที่ค้าง
ชาระให้ ครบถ้ว นภายใน 3 วัน ทาการนั บแต่วันขายทอดตลาด โดยส านักงานตรวจบัญชีส หกรณ์ พังงา
จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
6. หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ชาระเงินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พังงา มีสิทธิริบเงินมัดจาที่ได้วางไว้ และนาพัสดุออกขายทอดตลาดอีก หากได้ เงินสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขาย
ทอดตลาดในชั้นเดิม ผู้ซื้อเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดต่อสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์พังงา โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้ซื้อต้องนาพัสดุออกจากบริเวณสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พังงาทันที ภายใน 2
วัน ท าการนั บ ถั ด จากวั น ที่ ช าระครบถ้ ว น หากไม่ ข นย้า ยไปภายในก าหนดและไม่ มี เ หตุ ผ ลอั นสมควร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะยึดหลักเงินที่รับชาระตามข้อ 5 ทันที และจะถือว่าผู้ซื้อสละกรรมสิทธิ์
พัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน

8. การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พังงา ผู้ซื้อต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหารแก่ทรัพย์สินทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้น
9. สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นและได้มีการชาระราคาเต็ม
จานวนแล้ว
10. การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์
10.1 เมื่อผู้ประมูลได้ชาระเงินค่ารถยนต์ที่ประมูลได้ให้กับสานักงานตรวจบัญชี
พังงาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา จะได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ประมูลได้
10.2 การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ จะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อได้รับมอบอานาจใน
การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้ประมูลได้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา

