ประกาศศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี
เรื่อง การจําหนายครุภัณฑที่ชํารุด โดยวิธีขายทอดตลาด
--------------------------------------------------ดวยศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี มีความประสงคจะขายทอดตลาด
ครุภัณฑที่ชํารุด จํานวน 10 รายการ (โดยใหเสนอราคาเหมารวม ไมไดแยกขายเปนราคาชิ้น) ตามบัญชี
รายการแนบทายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
ขอ 1 ผูประสงคจะเขาเสนอราคาจะตองยื่นหลักฐาน ดังนี้
1.1 บุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
1.2 บริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
และหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบใหผูอื่นดําเนินการแทน)
1.3 ยื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่พัสดุ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําจืด อุทัยธานี พรอมลงลายมือชื่ อในบัญชีชื่ อผูเขารว มประมูลไว เปนหลักฐานในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม
2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. หากมิไดลงลายมือชื่อยื่นเอกสารไวจะไมมีสิทธิ์ในการเขา
รวมเสนอราคาซื้อในครั้งนี้ และหากยื่นหลักฐานหลังจากเวลาที่กําหนดไวทางราชการขอสงวนสิทธิ์จะไมรับ
เอกสารไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
1.4 ผูเขาเสนอราคาจะตองวางเงินมัดจําเปนเงินสดเทากับราคาขั้นต่ําของครุภัณฑที่
ชํารุด ตามวัน เวลาที่กําหนด ไวในขอ 1.3 โดยทางราชการจะคืนเงินมัดจําใหแกผูเสนอราคาที่ไมชนะการ
ประมูลภายในวันเดียวกัน สําหรับผูเสนอราคาที่ชนะการประมูลจะตองนําเงินสวนที่เหลือมาชําระใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ประมูล ถาหากไมมีเงินสวนที่เหลือมาชําระไมวากรณีใดๆ จะถือวาผูชนะประมูลไดสละสิทธิ์การเปน
ผูชนะการประมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 4 ซึ่งทางราชการจะริบเงินมัดจําดังกลาวนําสงคลังเปนรายได
แผนดินตอไป
ขอ 2 การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะทําการขายทอดตลาดโดยวิ ธีป ระมูลด วยวาจา ในวั น
อังคารที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี 38 หมู 8 ตําบล
สะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไปจนเสร็จสิ้นการเสนอราคา
ขอ 3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาไมต่ํากวาราคาประเมินขั้นต่ําที่กําหนดไว ในราคา
2,435.-บาท (-สองพันสี่รอยสามสิบหาบาทถวน-)
ขอ 4 ผูประมูลไดจะตองชําระเงินเต็มจํานวนที่ประมูลไดดวยเงินสดเทานั้น และใหแลวเสร็จ
ในวันประมูล ถาไมนําเงินมาชําระไมวากรณีใดๆ จะถือวาผูประมูลไดสละสิทธิ์การเปนผูชนะการประมูล
ขอ 5 ผูประมูลไดจะตองนําครุภัณฑที่ประมูลไดทั้งหมดออกไปจากศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ย งสั ตว น้ําจื ดอุทัย ธานี ภายใน 3 วัน นั บตั้ งแต วัน ที่ป ระมูลได หากล วงเลยกําหนดเวลาดังกล าว
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี ไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
/ขอ 6

-2ข อ 6 ค า ธรรมเนี ย มในการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ข องรถจั ก รยานยนต ที่ ข ายทอดตลาด ภาษี
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงผูประมูลไดเปนผูชําระ
ขอ 7 โดยประกาศนีศ้ ูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี จะถือวาผูเขารวม
ประมูล ทุ กรายได รั บ ทราบเงื่ อนไขการประมู ล ขายทอดตลาดในครั้ งนี้ และยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขโดย
เครงครัดทุกประการ
ข อ 8 ผู ใ ดสนใจสามารถติ ด ต อ ขอดู ค รุ ภั ณ ฑ ที่ จ ะนํ า มาขายทอดตลาดในครั้ ง นี้ ไ ด ที่
ศูน ย วิจั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ าจืด อุทัยธานี 38 หมู 8 ตํ าบลสะแกกรั ง อําเภอเมือง จังหวั ด
อุทัยธานี ตั้งแตวันที่ 10 - 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. และวันที่ 30 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 น.- 10.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพทหมายเลข 056-980587 - 8
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นางสุจิตรา สรสิทธิ์)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี

รายการครุภัณฑที่ชํารุด (ยี่หอ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ) ที่ขายทอดตลาด
1. โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอื้
2. โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้
3. รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี ยี่หอซูซูกิ คลิสตัน สีแดง ทะเบียน ฉ-0725 อุทัยธานี
4. รถจักรยานยนตขนาด 125 ซีซี ยี่หอคาวาซากิ ซิตี้สปอรต สีน้ําเงิน ทะเบียน ฌ-7715 อุทัยธานี
5. กลองถายรูปขนาดเลนส 1:1:4 เปนกลองชนิด/SINGLE LENS ERGLEX ใชฟลม 35 มม.
6. เครื่องตัดหญาแบบขอออน เครื่องยนต 1.5 แรงมา
7. เครื่องตัดหญาแบบขอออน เครื่องยนต 1.5 แรงมา
8. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เครื่องยนต 1.5 แรงมา
9. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ยี่หอ Mitsubishi รุน T200 D-C201 ขนาด 1.5 แรงมา S/N:672356
10. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ยี่หอ Mitsubishi รุน T200 D-C201 –ขนาด 1.5 แรงมา S/N:679358

