
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ สํานักงาน ป.ป.ส 

เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ไมเหมาะแกการเก็บรักษา (โคพ้ืนเมอืง) 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ 
------------------------ 

             ดวย สํานักงาน ป.ป.ส. โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ มีความ
ประสงคจะขายทอดตลาดสิ่งมีชีวิต (โคพื้นเมือง) จํานวน ๔ รายการ ตามคําสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.  
ที่ ๕๗๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยจะทําการขายทอดตลาดในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ที่ทําการชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธร
จังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐๖/๓๐ ซอยพรหมเทพ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดปรากฎตามบัญชีแนบทาย และมเีง่ือนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

๑. ผูประสงคเขาสูราคาติดตอขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพยสิน ดังนี้ 
 ๑.๑ กําหนดการลงทะเบียนเขาประมูลสูราคา ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. และ

จะดําเนินการขายทอดตลาด ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
 ๑.๒ ผูที่ประสงคเขาสูราคา ดูสภาพทรัพยสินที่ขายทอดตลาด ณ สถานที่เก็บรักษา 

ณ ที่ทําการชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐๖/๓๐ ซอยพรหมเทพ 
ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ถือวาผูเขาสูราคา
ไดตรวจดูสภาพทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดจนเปนที่พอใจแลว และจะไมรับผิดชอบในความชํารุด 
บกพรองของทรัพยสินไมวากรณีใดๆ  
  ๒. ดําเนินการประมูลราคาโดยปากเปลา ตอหนาคณะกรรมการขายทอดตลาดของ
สํานักงาน ป.ป.ส. และตอหนาผูสูราคาที่มีอยู      
  ๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงดวยการเคาะไม แตหากคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเห็นวาราคาที่ผูสูราคาสูงสุดยังไมเพียงพอกับราคาทรัพยสินที่จะขาย คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไมสมควรประมูลนั้นๆ ออกจากการประมูลได และสํานักงาน ป.ป.ส. ทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลในรายการที่ไมเห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเชนนี้ผูสูราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น 
  ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายทรัพยสินรายการใดใหกับผูสูราคาสูงสุดแลว 
ผูนั้นจะตองชําระเงินในรายการนั้นทันที หรือชําระเงินมัดจําไวไมต่ํากวารอยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได 
ในกรณีที่ราคาประมูลทรัพยสินที่มีราคาตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. จะออก
ใบเสร็จรับเงินไวใหเปนหลักฐาน สวนราคาที่เหลือผูสูราคารายนั้นจะตองชําระเงินใหเสร็จสิ้นภายใน
เวลาไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันขาย หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ป.ป.ส. จะริบเงินมัดจํา
นั้นเสียและหากการประมูลครั้งใหมไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมกับการประมูลครั้งกอนผูประมูลเดิม
จะตองรับผิดชอบชดใชราคาในสวนท่ีขาดอยูนั้น              

/๕. กรณีทรัพยสิน…. 



 
 

- ๒ –  
 

  ๕. กรณีทรัพยสินรายการใดคณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดใหมีการวางหลักประกัน 
ผูเขาสูราคาจะตองวางหลักประกันเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คของธนาคาร ในวงเงินตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกอน จึงจะมีสิทธ์ิเขาสูราคา และจะคืนหลักประกันใหกับผูเขาสูราคาตอเมื่อการขายทอดตลาด
รายการนั้นสิ้นสุดแลว และกรณีท่ีผูเขาสูราคาผูใดเปนผูประมูลซื้อได ถือวาหลักประกันของผูเขาสูราคานั้น 
เปนสวนหนึ่งของการชําระเงิน 

  ๖. สํานักงาน ป.ป.ส. ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพยสินรายการใดๆ ตามประกาศออกจาก
การขายกอนการขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เพื่อใหการขายเปนไปอยางเรียบรอย โดยผูที่เขารวม
ประมูลสูราคา จะเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ไมไดทั้งนั้น 

  ๗. การขนยายทรัพยสิน ผูประมูลไดตองออกคาใชจายในการขนยายทรัพยสินดังกลาว
ไปจากสถานที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู และจะตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมตางๆ และคาภาษีคางชําระใน
การโอนกรรมสิทธิ์รถ ผูประมูลไดตองขนยายทรัพยสินภายใน ๗ วัน หลังจากไดชําระเงินเสร็จสิ้น   
สวนทรัพยสินที่ผูประมูลได ยังไมไดขนยายไป ผูประมูลไดเปนผูรับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัว
ทรัพยและคาใชจายที่มีขึ้น 

         อนึ่ง การเขาสูราคาในครั้งนี้ ผูสูราคาทุกคนจะตองนําบัตรประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่ง มาแสดงใน
วันประมูลดวย และในกรณีที่ผูสูราคาประสงคจะเขาสูราคาในนามบุคคลอื่น ใหแสดงใบมอบอํานาจ
กอนเขาสูราคาถาไมแสดงใหถือวาเขาสูราคาในนามตนเอง ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.oncb.go.th / ขาวขายทอดตลาด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

      (นายสุรพล  ภัทรปกรณ) 
                       ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ 

    ประธานกรรมการขายทอดตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oncb.go.th/


 
 

บัญชีแนบทาย 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 

รายการทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 จํานวน 4 รายการ 

 
 

ภาพประกอบรายการทรัพยสิน 
 

รายการที่ 1            รายการที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ 3            รายการที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการทรัพยสิน 
ราคาเริ่มตน 

(บาท) 
ราคาประมูล 

(บาท) 

1. โคเพศผู สีดํา พันธุพื้นเมือง จํานวน 1 ตัว 33,000  

2. โคเพศผู สีลางลาด พันธุพื้นเมือง จํานวน 1 ตวั 27,000  

3. โคเพศเมีย สีขาว พันธุพื้นเมือง จํานวน 1 ตัว 13,000  

4. โคเพศเมีย สีขาว พันธุพื้นเมือง จํานวน 1 ตัว 11,000  


	๑. ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพย์สิน ดังนี้
		๑.๑ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
		๑.๒ ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคา ดูสภาพทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด ณ สถานที่เก็บรักษา ณ ที่ทำการชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐๖/๓๐ ซอยพรหมเทพ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุด บกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดๆ 
	ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘



