
 

 

 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดนิล าปาง 

เรื่อง  ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจ าเป็นใช้งาน จ านวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 

----------------------------- 
ด้วย สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง มีความประสงค์ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจ าเป็นใช้งาน จ านวน 

1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด  

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

       ข้อ 1. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา 

       ข้อ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคาต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่     
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง มามอบให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 
พร้อมทั้งลงทะเบียนเพ่ือแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในการเสนอราคาครั้งนี้ ในวันที่  18 พฤษภาคม 2565   
ระหว่างเวลา  09.00 น. – 10.00 น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จะถือว่าสิ้นสุด
การลงชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและจะไม่มีการลงชื่อเพ่ิมอีกไม่ว่ากรณีใดๆ 

       กรณีผู้เข้าประมูลกระท าการในนามบุคคลอ่ืน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด มายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดใน
วันที่ท าการขาย 

       ข้อ 3. การขายทอดตลาดจะท าการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่ก าหนดใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้แจ้งราคากลางหรือราคาเริ่มต้นแต่ละรายการ
ในวันขายทอดตลาด ผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพ่ิมขึ้นครั้งละไม่ต่ ากว่า 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือ
มากกว่าและคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละรายการ 

        ข้อ 4. การตัดสินชี้ขาดผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาด ประธานกรรมการขายทอดตลาด
จะเคาะไม้รับราคาผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินรายการนั้นจ านวน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอได้ในทันที และช าระเงินส่วนที่เหลือให้ครบภายใน 3 วันท าการ   
นับถัดจากวันที่การประมูลสิ้นสุดลง หรือจะช าระเงินครบจ านวนตามราคาที่เสนอนับแต่เวลาที่การประมูลสิ้นสุดลง
ก็ได้  

  หากผู้ชนะการประมูลไม่ช าระเงินให้กับสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 
สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จะถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นสละสิทธิ์ และสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงิน
ที่ผู้ชนะการประมูลได้ช าระไว้บางส่วนแล้วทันที พร้อมทั้งตัดรายชื่อผู้ชนะการประมูลรายนั้นออกจากการเสนอ
ราคาและอาจพิจารณาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ห้ามเข้าเสนอราคากับสถานีพัฒนา
ที่ดินล าป่าง ในครั้งต่อไป และสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง มีสิทธิ์จะด าเนินการขายทอดตลาดใหม่ได้ต่อไป 

                                                                                                         ข้อ 5. ผู้ประสงค์... 
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ข้อ 5. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพ

รถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่า
ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้วจะโต้แย้ง   ใด ๆ 
กับทางสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง มิได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 6. สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนค าเสนอราคาของตนหลังจาก
ประธานกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะไม้รับราคาของผู้นั้นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคา
สูงสุด ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่สมควร หรือมีเหตุผลประการอ่ืนหรือจะยกเลิกการขายครั้ง
นี้ก็ได้ในกรณีเช่นผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง  มิได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 7. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการขายทอดตลาดครั้งนี้  ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้อ่ืนเข้า
เสนอราคา 

ข้อ 8. สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จะท าการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ชนะการประมูลต่อเมื่อได้รับ
เงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส่วนค่ารับโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่จะพึงมีทั้งหมด      
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ด าเนินการและเสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

ผู้ชนะการประมูลจะน ารถยนต์ที่ประมูลได้ ออกจากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ได้ต่อเมื่อได้รับเอกสาร
หลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง แล้วเท่านั้น    

ข้อ 9. ผู้ชนะการประมูลต้องช าระเงินให้สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วน าหลักฐาน
การช าระเงินทั้งหมดมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดและตรวจรับส่งมอบฯ เพ่ือรับมอบสิ่งของและ      
ขนย้ายออกจากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ภายใน 3 วันท าการ โดยจะต้องลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ให้เรียบร้อยก่อนขนย้าย 

ข้อ 10. สถานที่ท าการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ ห้องประชุมเวียงตาลทอง สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง-เชียงใหม่ ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  วันที่  18 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  

ข้อ 11. การโอนสิทธิ์ก็ดี การลิดรอนสิทธิ์ก็ดี ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ก็ดี ความช ารุดบกพร่องของทรัพย์ 
ก็ดี สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

ข้อ 12. สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระท าโดยไม่สุจริต และให้ถื อว่าการ
ตัดสินของสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง เป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือ
เรียกร้องความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ทั้งสิ้น 

ข้อ 13. เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ 

 

 

                                                                                            ข้อ 14. ผู้สนใจ... 
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ข้อ 14. ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง-
เชียงใหม่ ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่   6 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2565  ในเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ www.ldslpg.org หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 5426 
9569 ในวันและเวลาราชการ    

ก าหนดดูรถยนต์ราชการที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ ในวันที่  18 พฤษภาคม 2565 .เวลา 10.00 น. 
– 11.00 น. 

            

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

       
            (นายสุชาติ   เหรียญทอง) 

                                                          ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


