
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙  สํานักงาน ป.ป.ส 

เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีไมเหมาะสมแกการเก็บรักษา 
ครั้งท่ี 5 / ๒๕60 
------------------------ 

ดวย สํานักงาน ป.ป.ส. โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 มีความประสงค
จะขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทยานพาหนะและเคร่ืองใชไฟฟา รวมจํานวน 25 รายการ ตามคําส่ัง
เลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ 4323/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60 โดยจะทําการขายทอดตลาด         
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม ๒๕60 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ สํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค ๙ เลขท่ี ๔๓๔ ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดทรัพยสิน
ท่ีขายทอดตลาดปรากฏตามบัญชีแนบทาย และ มีเง่ือนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

๑. ผูประสงคเขาสูราคาติดตอขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพยสิน ดังนี้ 
 ๑.๑ กําหนดการลงทะเบียนเขาประมูลสูราคา ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.50 น. และ     

จะดําเนินการขายทอดตลาด ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  
 ๑.๒ ผูท่ีประสงคเขาสูราคา ดูสภาพทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด ณ บริเวณลาดจอดรถ 

สํานักงาน ปปส.ภาค ๙ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป โดย
สํานักงาน ป.ป.ส. ถือวาผูเขาสูราคาไดตรวจดูสภาพทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดจนเปนท่ีพอใจแลวและ  
จะไมรับผิดชอบในความชํารุด บกพรองของทรัพยสินไมวากรณีใดๆ 

 ๒. ดําเนินการประมูลราคาโดยปากเปลา ตอหนาคณะกรรมการขายทอดตลาดของ
สํานักงาน ป.ป.ส. และตอหนาผูสูราคาท่ีมีอยู     

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงดวยการเคาะไม แตหากคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเห็นวาราคาท่ีผูสูราคาสูงสุดยังไมเพียงพอกับราคาทรัพยสินท่ีจะขาย คณะกรรมการ      
ขายทอดตลาดอาจถอนรายการท่ีไมสมควรประมูลนั้นๆ ออกจากการประมูลได และสํานักงาน ป.ป.ส. ทรงไว
ซึ่งสิทธิท่ีจะยกเลิกการประมูลในรายการท่ีไมเห็นสมควรนั้นๆ ซึ่ง ในกรณีเชนนี้ผูสูราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ ไมไดท้ังส้ิน 

๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายทรัพยสินรายการใดใหกับผูสูราคาสูงสุดแลว 
ผูนั้นจะตองชําระเงินในรายการนั้นทันที หรือชําระเงินมัดจําไวไมต่ํากวารอยละ ๒๕ ของราคาท่ีประมูลได   
ในกรณีท่ีราคาประมูลทรัพยสินท่ีมีราคาตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ซึ่งสํานักงาน สํานักงาน ป.ป.ส. จะออก
ใบเสร็จรับเงินไวใหเปนหลักฐาน สวนราคาท่ีเหลือผูสูราคารายนั้นจะตองชําระเงินใหเสร็จส้ินภายในเวลา 
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันขาย (จนถึงวันท่ี 18 กันยายน ๒๕60) หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด 
สํานักงาน ป.ป.ส. จะริบเงินมัดจํานั้นเสีย และหากการประมูลคร้ังใหมไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมกับ   
การประมูลคร้ังกอน ผูประมูลเดิมจะตองรับผิดชอบชดใชราคาในสวนท่ีขาดอยูนั้น         

                  ๕. กรณีทรัพยสิน...      

 





 
 

บัญชีแนบทาย 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 

รายการทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 จํานวน 25 รายการ 
 

ลําดับ รายละเอียด 
วันจด

ทะเบียน 
วันสิ้นสุด

ภาษี 
ราคาเร่ิมตน 

1 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน กข-1547 ปตตานี 12 พ.ย. 39 20 ก.พ. 52 11,000 

2 
รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอบีเอ็มดับเบิ้ลยู หมายเลขทะเบียน ขท-24 
สงขลา 

18 พ.ย. 57 18 พ.ย. 58 1,300,000 

3 รถจักรยานยนต ยี่หอคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน ขษข-8 ตรัง 4 ธ.ค. 55 4 ธ.ค. 57 65,000 

4 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน 1กค-5176 ยะลา 30 ม.ค. 58 30 ม.ค. 60 25,000 

5 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค-3929 นราธิวาส 29 เม.ย. 53 29 เม.ย. 58 340,000 

6 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค-1181 นราธิวาส 30 พ.ค. 51 30 พ.ค. 59 300,000 

7 
รถยนตนั่งสวนบุคคล ลักษณะนั่งสองตอนทายบรรทุก ยี่หอโตโยตา                
หมายเลขทะเบียน ษร-5155 กรุงเทพมหานคร 

10 มิ.ย. 47 10 มิ.ย. 60 180,000 

8 
รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน บกพ-378 
กรุงเทพมหานคร 

26 ก.ค. 44 26 ก.ค. 59 3,000 

9 รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขนต-687 ตรัง 4 พ.ย. 47 4 พ.ย. 59 6,000 

10 
รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอนิสสนั หมายเลขทะเบียน วข-8199 
กรุงเทพมหานคร 

2 ม.ค. 45 2 ม.ค. 60 95,000 

11 
รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน ฌฎ-7769 
กรุงเทพมหานคร 

2 ก.ย. 51 2 ก.ย. 58 490,000 

12 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน กง-7101 ปตตาน ี 4 มี.ค. 56 12 มิ.ย. 60 170,000 

13 
รถยนตนั่งสวนบุคคล (นั่งสองตอนทายบรรทุก) ยี่หออีซูซุ  
หมายเลขทะเบียน กง-1300 นราธิวาส 

31 พ.ค. 56 31 พ.ค. 60 530,000 

14 
รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน กย-3312  
สุราษฎรธานี 

4 ก.ย. 51  4 ก.ย. 60 200,000 

15 รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขข-8720 สงขลา 9 ม.ค. 52 12 ก.พ. 60 345,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีแนบทาย 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 

รายการทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 จํานวน 25 รายการ 
 

ลําดับ ชนิด/ประเภท รายละเอียด ราคาเร่ิมตน 

16 เคร่ืองใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย รุน ASHA 309 จํานวน 1 เครื่อง 20 

17 เคร่ืองใชไฟฟา โทรทัศนสี ยี่หอโซนี่ ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 500 

18 เคร่ืองใชไฟฟา โทรทัศนสี ยี่หอโซนี่ ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 700 

19 เคร่ืองใชไฟฟา โทรทัศนสี ยี่หอโซนี่ ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 500 

20 เคร่ืองใชไฟฟา โทรทัศนสี ยีห่อแอลจี ขนาด 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 100 

21 เคร่ืองใชไฟฟา เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่หอพีเอสไอ จํานวน 1 เครื่อง 50 

22 เฟอรนิเจอร เครื่องเสียง ยี่หอสตรอม รุน CR-310 จาํนวน 1 เครื่อง 500 

23 เคร่ืองใชไฟฟา เครื่องเสียง ยี่หอสตรอม รุน CR-310 จาํนวน 1 เครื่อง 500 

24 เคร่ืองใชไฟฟา เครื่องเสียง ยี่หอสตรอม รุน FU-2.1 จํานวน 1 เครื่อง 700 

25 เคร่ืองใชไฟฟา คอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอโตชิบา รุน SK 06 L-002001 จํานวน 1 เครื่อง 300 
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