ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว
-----------------------------------ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดาเนินการขายทอดตลาดรถยนต์
ทีใ่ ช้งานแล้ว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่นดับเบิลแคบ 2.5 XL เลขทะเบียน
กข-5684 สุรินทร์ จานวน 1 คัน
โดยมีเงื่อนไขในการเสนอราคาและขายทอดตลาดดังต่อไปนี้
1. รถยนต์ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นาออกขายทอดตลาด
1.1 ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กาหนดดูสภาพรถยนต์ ตามวันที่กาหนดในประกาศ
และเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพรถเอง ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องขอให้การยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้
รถยนต์ที่ประมูลมีสภาพที่ดีขึ้นได้หากประกาศขายให้กบั ผู้ชนะการประมูลไปแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
สุรินทร์ ถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของรถดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง
1.2 บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอี ยดเพียงเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การ
จาหน่ายเท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล
2.1 กรณีเป็น นิติบุคคลโดยให้ยื่นสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และหรือสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอานาจ
ของนิติบุคคลตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ไปยื่นต่อคณะกรรมการประมูลขายทอดตลาด (เอกสารสาเนาให้ลงชื่อ
รับรองสาเนาทุกแผ่น)
2.2 กรณีเป็น บุคคลธรรมดา ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประมูล
จานวน 1 ชุด ไปยื่นต่อคณะกรรมการประมูลขายทอดตลาด กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจเข้าแทนบุคคล
อื่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการประมูลขายทอดตลาด
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มครองที่ว่านั้น
3. การดูสถานที่รับฟังรายละเอียด
3.1 สถานที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ นับแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
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3.2 หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มาตรวจสอบดูสภาพรถยนต์ในวันที่ตามข้อ 3.1 และ
สอบถามรายละเอียดตามกาหนดการดังกล่าว การยางแห่งประทศไทยจังหวัดสุรินทร์ จะถือว่ารับทราบและได้เห็น
สภาพรถยนต์ที่จะจาหน่ายขายทอดตลาดแล้ว หากมีความผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดของ การยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
3.3 ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้เข้าร่วม
การประมูลการขายทอดตลาด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
สุรินทร์ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ให้ถูกต้องครบถ้วน
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ สงวนสิทธิการประมูลราคาขายทอดตลาดใน
ครั้งนี้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนการประมูลต่อการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น
เท่านั้น
4. การเสนอราคาประมูลขายทอดตลาด
กาหนดการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมการยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 425 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์–สังขะ ตาบลสลักได อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ตามกาหนดการ ดังนี้
4.1 เวลา 09.30 - 10.00 น. กาหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด และผู้เข้า
เสนอราคาต้องวางเงินสดเป็นหลักประกันก่อนเริ่มประมูล จานวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) และจะคืน
หลักประกันให้ทันทีเมื่อการประมูลเสร็จสิ้น ยกเว้นผู้ชนะการประมูล โดยให้ถือหลักประกันการเข้าสู้ราคา เป็น
ส่วนหนึ่งของเงินมัดจาของราคาที่ตนเสนอได้
4.2 เวลา 10.10 น. รับฟังคาชี้แจงพร้อมกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะแจ้งราคาประเมินขั้น
ต่าซึง่ เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลให้ผเู้ ข้าร่วมประมูลราคาประกอบการตัดสินใจพร้อมรายละเอียดอืน่ ๆ ถ้าไม่
เข้ารับฟังให้ถือว่าทราบวิธีการประมูลโดยครั้งแรกแล้ว
4.3 เมื่อรับฟังคาชี้แจงเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจะเริ่มดาเนินการประมูลขายทอดตลาด
เป็นต้นไป จนกว่าการประมูลขายทอดตลาดจะเสร็จสิ้น
4.4 การเสนอราคาให้ผู้เข้าประมูลเสนอด้วยวาจา โดยวิธียกมือ หรือแสดงหมายเลขประตาตัว
ผู้เข้าร่วมประมูลตามที่กาหนดให้คณะกรรมการมองเห็นโดยชัดเจนและต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่
พร้อมเสนอราคา
ประมูลด้วยตนเองโดยวาจาและต้องเสนอเป็นเงินสกุลบาทอย่างเดียว ผู้เสนอราคาคนแรกจะต้องเสนอราคาสูงกว่า
ราคาตั้งต้นไม่ต่ากว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และผู้เสนอราคาในระดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคา
ที่ผู้อื่นเสนอไว้ ไม่ต่ากว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.5 การเสนอราคาแต่ละครั้งของคณะกรรมการฯ จะขานราคาที่เสนอ 3 ครั้ง สาหรับครั้งที่1
และครั้งที่ 2 ผู้สนใจเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกย่อมกระทาได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ 3 ครั้ง
แล้ว หรือเคาะไม้ ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุด ผู้เสนอราคาอื่นไม่มีสิทธิเสนอราคาได้อีก
5. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนคาเสนอราคาของตนหลังจาก
กรรมการขายทอดตลาดได้เคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งรับราคาของผู้นั้นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก
หรือถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาด เมื่อพิจารณาเห็นว่าราคาซึ่งผู้มีเสนอสูงสุดไม่เพียงพอ หรือมีเหตุผล
ประการอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าเสนอราคาจะ
เรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ทั้งสิ้น
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6. ผู้ประมูลรายใด ที่ชนะการประมูลครั้งนี้ ต้องชาระเงินสด จานวนเงินร้อยละ 50 ของราคาที่
ชนะประมูลในวันที่ประมูล เป็นเงินสด หรือแคชเชียเช็คของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ สั่งจ่าย
ในนาม “การยางแห่งประเทศไทย” และชาระให้เสร็จสิ้นในวงเงินที่เหลือภายใน 7 วันทาการ (เวลา 08.30 –
15.30 น.) นับจากวันชนะการประมูลหากไม่ชาระให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
สุรินทร์ จะริบเงินที่ได้ชาระไว้แล้วทันที และจะนารถยนต์นั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้เงินจานวน
สุทธิไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดครั้งเดิมผู้สู้ราคาสูงสุดคนเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด และหลังจาก
ชาระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่ารถยนต์คันดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชนะการประมูล และต้องเป็นผู้
จัดหาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ประมูลซื้อเอง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
จะเป็นผู้ออกหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการแทนเท่านั้น ค่าขนส่ง ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ และ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น
7. เมื่อผู้เสนอราคาได้รับมอบรถยนต์คันดังกล่าวจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์แล้ว
ถือว่ารถยนต์ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น แม้ว่าผู้นั้นจะยังไม่นาเอกสารการโอนรถยนต์ไปดาเนินการโอนรถยนต์กับการ
ขนส่งทางบกให้เรียบร้อยแล้วก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆที่
เกิดขึ้น
8. ผู้ชนะการประมูลมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูลครั้งนี้ทุกประการหากผู้ชนะ
การประมูลปฏิบัติผิดเงื่อนไขการประมูลข้อหนึ่งข้อใด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ มีสิทธิที่จะยกเลิกการ
ประมูล โดยผู้ชนะการประมูลยินยอมให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ริบเงินที่ชาระไว้แล้ว และผู้ชนะการ
ประมูลไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ทั้งสิ้น
ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลประสงค์ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาด ดังกล่าวข้างต้น
ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ กองงานสนับสนุน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 044-041080 ตามวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.raot.co.th ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(นางจรินทร์พร จันทร์ภุชงค์)
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ทใี่ ช้งานแล้ว เลขทะเบียน กข-5684 สุรินทร์
ลาดับที่
1

รายการ
รถยนต์ทใี่ ช้งานแล้ว จานวน 1 คัน ยี่ห้อ FORD แบบ
UR01RAA สีขาว เลขตัวรถ MNBBSFD303W324111
เลขเครื่องยนต์ WLAT369027 เลขทะเบียน กข- 5684
สุรินทร์ จดทะเบียนปี 2546 รุ่นปี ค.ศ 2003
เครื่องยนต์ ดีเซล จานวน 4 สูบ 2499 ซีซี
หมายเลขครุภัณฑ์ 10100-46-107-0003-00

จานวน

ราคากลาง

1 คัน

80,000.00

เงื่อนไขท้ายประกาศขายรถยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่นดับเบิ้ลแคป 2.5 XL
เลขทะเบียน กข- 5684 สุรินทร์
------------------------1. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อคณะกรรมการผู้ทาหน้าที่
ขายทอดตลาด เป็นเงินสด 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสู้
ราคา
2. ผู้ที่ซื้อไม่ได้ จะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นในวันนั้น
3. ผู้ที่ซื้อได้ ให้ถือหลักประกันเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจาราคาที่ตนเสนอได้กับการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
4. การสู้ราคาด้วยวาจาจะต้องเสนอราคาครั้งละไม่ต่ากว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

