ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การจาหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 81 ปัตตานี โดยวิธีขายทอดตลาด
........................................................................
ด้วยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งประจ ำจังหวัด ปั ตตำนี มี ควำมประสงค์ ในกำรจำหน่ ำย
ครุภัณฑ์รถยนต์สำนั กงำน ยี่ ห้ อ ISUZU หมำยเลขทะเบียน กฉ 81 ปั ตตำนี จำนวน ๑ คัน โดยวิธี ขำยทอดตลำด
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
เพื่อให้ กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยรถยนต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งประจำ
จังหวัดปัตตำนี เป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย มีควำมเหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี จึงกำหนดเงื่อนไขในกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
1. วิธีขายทอดตลาด
ผู้ประสงค์จะเข้ำร่วมประมูลต้องอ่ำนประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด
ปั ตตำนี เรื่ อง กำรจำหน่ ำยรถยนต์ส่ วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กฉ 81 ปัตตำนี โดยวิธีขำยทอดตลำดตลอดจน
ตรวจสภำพรถยนต์ที่จะประมูลด้วยตนเองให้แน่ชัด ก่อนเข้ำประมูล ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ
จังหวัดปัตตำนี ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยำยน 2561 เวลำ 08.30 - 09.30 น.
กำหนดขำยทอดตลำด โดยวิธีประมูลด้วยวำจำ ผู้ใดเสนอรำคำซื้อสูงสุด และผู้ขำยทอดตลำดพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ เป็นรำคำที่สูงกว่ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ผู้นั้นจะเป็นผู้ประมูลได้ กำรต่อสู้รำคำจะต้องเปลี่ยนแปลงรำคำให้สูงขึ้น
ไม่ต่ำกว่ำครั้งละ 2,000.-บำท (สองพันบำทถ้วน)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี สงวนสิทธิ์ที่จะงดขำยหรือยกเลิกกำรขำย
ทอดตลำดนี้เสียได้ เมื่อคณะกรรมกำรเห็นว่ำรำคำที่ผู้เสนอรำคำสูงสุดนั้นยังสำมำรถเสนอรำคำได้สูงขึ้นอีก โดยถือเอำ
ผลประโยชน์ ของทำงรำชกำรเป็ นหลั กในกำรพิ จำรณำ ในกรณี เช่นนี้ ผู้ ประมูลจะเรียกค่ำเสี ยหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น
2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมประมูลเสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเข้ำร่วมประมูลเสนอรำคำ ณ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งประจำจั งหวัดปั ตตำนี ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยำยน 2561 เวลำ 09.30 - 10.00 น.
พร้อมแนบหลักฐำนกำรลงทะเบียน ดังนี้
2.1.1 บุ คคลธรรมดำ ให้ น ำบั ตรประจ ำตั วประชำชนมำแสดง พร้ อมส ำเนำบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชน โดยลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องกำกับด้วย
2.1.2 นิติบุคคล สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนำถู กต้องกำกับ
กรณีผู้มีอำนำจไม่ได้มำดำเนินกำรเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบ
อำนำจมำด้วย โดยให้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องกำกับ พร้อมติดอำกรแสตมป์หนังสือมอบอำนำจตำมที่กฎหมำย
กำหนดด้วย
2.2 ผู้มีสทิ ธิ์...

-22.2 ผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมประมูลเสนอรำคำต้องเป็นผู้ ที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประมูลเสนอรำคำเท่ ำนั้ น
โดยวำงเงิน สดเป็ น เงิน 20,000.-บำท (สองหมื่ นบำทถ้ วน) เป็ นหลั กประกั นกำรเสนอรำคำต่ อคณะกรรมกำรฯ
ก่อนเวลำ ทำกำรประมูล และผู้เข้ำประมูลที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมำยเลขบัตรที่ใช้ในกำรเสนอรำคำ
2.2.1 สำหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ คณะกรรมกำรฯจะคืนเงินประกันให้เมื่อกำรประมูลสิ้นสุดลง
2.2.2 สำหรับผู้ที่ชนะประมูล เงินประกันดังกล่ำวถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรชำระรำคำทรัพย์
ที่ประมูลรำคำได้
3. วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
กำหนดทำกำรขำยทอดตลำด ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี
4. การชาระเงิน
ผู้ประมูลรำคำได้ จะต้องชำระเงินค่ำสิ่งของเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 (สำมสิบ)
ของรำคำที่ประมูลได้ในวันที่ประมูล พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ มอบให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนีในวันดังกล่ำวด้วย
สำหรับค่ำสิ่งของที่เหลือ (กรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่ชำระทั้งจำนวน) ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินสดมำชำระให้
หมดสิ้น ภำยใน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำรนับถัดจำกวันที่กำรขำยทอดตลำดสำเร็จบริบูรณ์ หำกผู้ประมูลได้ ไม่นำเงินสด
มำชำระภำยในกำหนดดังกล่ำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนีจะริบเงินประกันทันที และ
จะประกำศขำยทอดตลำดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และถ้ำได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มรำคำกับค่ำขำยทอดตลำดครั้งแรก ผู้ประมูล
ได้ครั้งแรกจะต้องรับผิดชำระเงินในส่วนที่ยังขำดอยู่ (ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 516)
เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ผู้ประมูลครุภัณฑ์ได้ จะต้องขนย้ำยสิ่งของที่ประมูลได้ออกจำกสถำนที่
เก็บรั กษำ ภำยใน 3 วัน ทำกำรของทำงรำชกำร นับถัดจำกวันที่ ช ำระเงินครบถ้วน หำกล่ วงเลยก ำหนดดัง กล่ ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นได้
5. อื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
โดยประกำศฉบั บนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี ถือว่ำผู้ เข้ำร่วมประมูล
ทุกรำยได้ทรำบเงื่อนไขและรำยละเอียดในกำรขำยทอดตลำดครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไขโดยเคร่งครัด
ทุกประกำร
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน ผู้สนใจติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือดูสภำพครุภัณฑ์ได้ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตำนี หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 7333 6730 – 1
ต่อ 112 , 114 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่

๓๑

เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕61

(นำยสมบัติ จันทรำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดปัตตำนี

เอกสารแนบท้าย
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

ที่

1

ทะเบียน

ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

กฉ 81 ปัตตำนี รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน
ลักษณะนั่งสองตอนท้ำย
บรรทุก(มีหลังคำ)

ยี่ห้อ

รุ่น

ปี

ISUZU

TFS77HDYSZQM

ค.ศ.
2002

รายละเอียดของรถ
สี
เลขเครื่อง

สีเทำ

4JH1AT0905

เลขตัวรถ

MP1TFS77H2T106975

ราคากลาง
(บำท)

105,000 บำท
(หนึ่งแสน
ห้ำพันบำทถ้วน)

ภาพประกอบครุภัณฑ์รถยนต์สานักงานฯ

