ประกาศสถานีพัฒนาที่ดนิ ลาปาง
เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจาเป็นใช้งาน จานวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
----------------------------ด้วย สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง มีความประสงค์ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจาเป็นใช้งาน จานวน
1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ข้อ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคาต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง มามอบให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
พร้อมทั้งลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในการเสนอราคาครั้งนี้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น. หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง จะถือว่าสิ้นสุด
การลงชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีผู้เข้าประมูลกระทาการในนามบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด มายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดใน
วันที่ทาการขาย
ข้อ 3. การขายทอดตลาดจะท าการขายโดยวิธีประมูล ด้ว ยวาจา ตามรายละเอียดที่กาหนดใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้แจ้งราคากลางหรือราคาเริ่มต้นแต่ละรายการ
ในวันขายทอดตลาด ผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ากว่า 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือ
มากกว่าและคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละรายการ
ข้อ 4. การตัดสินชี้ขาดผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาด ประธานกรรมการขายทอดตลาด
จะเคาะไม้รับราคาผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องชาระเงินรายการนั้ นจานวน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอได้ในทันที และชาระเงินส่วนที่เหลือให้ครบภายใน 3 วันทาการ
นับถัดจากวันที่การประมูลสิ้นสุดลง หรือจะชาระเงินครบจานวนตามราคาที่เสนอนับแต่เวลาที่การประมูลสิ้นสุดลง
ก็ได้
หากผู้ชนะการประมูลไม่ชาระเงินให้ กับ สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ตามที่กาหนดไว้ในวรรคก่ อน
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง จะถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นสละสิทธิ์ และสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงิน
ที่ผู้ชนะการประมูลได้ชาระไว้บางส่วนแล้วทันที พร้อมทั้งตัดรายชื่อผู้ชนะการประมูลรายนั้นออกจากการเสนอ
ราคาและอาจพิจารณาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ห้ามเข้าเสนอราคากับ สถานีพัฒนา
ที่ดินลาป่าง ในครั้งต่อไป และสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง มีสิทธิ์จะดาเนินการขายทอดตลาดใหม่ได้ต่อไป
ข้อ 5. ผู้ประสงค์...

-2ข้อ 5. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพ
รถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่า
ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้วจะโต้แย้ง ใด ๆ
กับทางสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง มิได้ทั้งสิ้น
ข้อ 6. สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนคาเสนอราคาของตนหลังจาก
ประธานกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะไม้รับราคาของผู้นั้นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคา
สูงสุด ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่สมควร หรือมีเหตุผลประการอื่นหรือจะยกเลิกการขายครั้ง
นี้ก็ได้ในกรณีเช่นผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง มิได้ทั้งสิ้น
ข้อ 7. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้อื่นเข้า
เสนอราคา
ข้อ 8. สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง จะทาการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ชนะการประมูลต่อเมื่อได้รับ
เงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส่วนค่ารับโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะพึงมีทั้งหมด
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ดาเนินการและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้ชนะการประมูลจะนารถยนต์ที่ประมูลได้ ออกจากสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ได้ต่อเมื่อได้รับเอกสาร
หลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์จากสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง แล้วเท่านั้น
ข้อ 9. ผู้ชนะการประมูลต้องชาระเงินให้สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนาหลักฐาน
การชาระเงิน ทั้งหมดมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดและตรวจรับส่ งมอบฯ เพื่อรับมอบสิ่งของและ
ขนย้ายออกจากสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ภายใน 3 วันทาการ โดยจะต้องลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ให้เรียบร้อยก่อนขนย้าย
ข้อ 10. สถานที่ทาการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ ห้องประชุม เวียงตาลทอง สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลาปาง-เชียงใหม่ ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ข้อ 11. การโอนสิทธิ์ก็ดี การลิดรอนสิทธิ์ก็ดี ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ก็ดี ความชารุดบกพร่องของทรัพย์
ก็ดี สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 12. สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จาเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทาโดยไม่สุจริต และให้ถื อว่าการ
ตัดสินของสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง เป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือ
เรียกร้องความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ทั้งสิ้น
ข้อ 13. เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

ข้อ 14. ผู้สนใจ...

-3ข้อ 14. ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลาปางเชี ย งใหม่ ต าบลเวี ย งตาล อ าเภอห้ า งฉั ต ร จั ง หวั ด ล าปาง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึ ง วั น ที่ 18
พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ www.ldslpg.org หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 5426
9569 ในวันและเวลาราชการ
กาหนดดูรถยนต์ราชการที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 .เวลา 10.00 น.
– 11.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายสุชาติ เหรียญทอง)
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง

