ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส.
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้
----------------------ด้ วยสํานักงาน ป.ป.ส. มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ที่ ไม่เหมาะสมที่ จะเก็บ
รักษาไว้ จํานวน ๓๙ รายการ ตามคําสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ ๒๓๔๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
ตามรายละเอียดที่ แนบมาท้ ายนี้ โดยมีเงื่ อนไขดังนี้
๑. ผู้ประสงค์เข้ าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สนิ ที่ จะขายทอดตลาด ดังนี้
๑.๑ ดูสภาพทรัพย์สินได้ ที่ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด พีดีอาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ตําบล
คลองหนึ่ ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑.๒ สํานักงาน ป.ป.ส. จะขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๒ โดยกําหนดการลงทะเบียนเข้ าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. และดําเนินการ
ขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด พีดีอาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์
ตําบลคลองหนึ่ ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒. ดําเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า
สํานักงาน ป.ป.ส. และต่อหน้ าผู้ส้ รู าคาที่ มีอยู่

ต่อหน้ าคณะกรรมการขายทอดตลาดของ

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้ วยการเคาะไม้ แต่หาก
คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็น ว่ า ราคาที่ ผู้ ส้ ู ร าคาสู ง สุ ด ยั ง ไม่ เ พี ย งพอกั บ ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ จะขาย
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ ไม่สมควรขายนั้นๆออกจากการขายทอดตลาดได้ และ
กการขายในรายการที่ ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่ งในกรณีเช่นนี้
สํานักงาน ป.ป.ส. ทรงไว้ ซึ่งสิทธิทจะยกเลิ
ี่
ผู้ส้ รู าคาจะเรียกร้ องค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆไม่ได้ ท้งั สิ้น
๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ รายการใดรายการหนึ่ งให้ กบั ผู้ส้ รู าคาสูงสุด
รายการใดแล้ ว ผู้น้ันจะต้ องชําระเงินในรายการนั้นทันที หรือชําระเงินมัดจําไว้ ไม่ตา่ํ กว่าร้ อยละ ๒๕
ของราคาที่ ประมูลได้ ในกรณีทรี่ าคาประมูลของทรัพย์สนิ มีราคาตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทขึ้นไป โดยสํานักงาน
ป.ป.ส. จะออกใบรับเงินไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน ส่วนราคาที่ เหลือผู้ส้ รู าคารายนั้นจะต้ องชําระเงินให้ เสร็จสิ้น
ภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันขาย หากไม่ชาํ ระให้ เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ กาํ หนด สํานักงาน ป.ป.ส.
จะริบเงินมัดจํานั้นเสีย และหากการขายครั้งใหม่ได้ เงินเป็ นจํานวนสุทธิไม่ค้ ุมกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน
ผู้ซ้ ือเดิมจะต้ องรับผิดชดใช้ ราคาในส่วนที่ ขาดอยู่น้ัน
/๕. การขนย้ าย...

-๒๕. การขนย้ ายทรัพย์สิน ผู้ซ้ ือต้ องออกค่าใช้ จ่ายในการขนย้ ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจาก
สถานที่ ที่ ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ และจะต้ องเป็ นผู้ชําระค่ าธรรมเนียมต่ างๆ และค่ าภาษีค้างชําระในการโอน
กรรมสิทธิ์รถ
ผู้ซ้ ือต้ องขนย้ ายทรัพย์สินภายใน ๑๕ วันหลังจากได้ ชําระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สิน
ที่ ผ้ ูประมูลได้ ยังไม่ได้ ขนย้ ายไป ผู้ประมูลได้ เป็ นผู้รับผิดชอบในการเสื่ อมสภาพของตัวทรัพย์และค่าใช้ จ่าย
ที่ มีข้ นึ
อนึ่ ง การเข้ าสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้ส้ รู าคาทุกคนจะต้ องนําบัตรประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ งมาแสดงในวัน
ขายทอดตลาดด้ วย และในกรณีทผี่ ้ ูส้ รู าคาประสงค์จะเข้ าสู้ราคาในนามบุคคลอื่ น ให้ แสดงใบมอบอํานาจ
ก่อนเข้ าสู้ราคา ถ้ าไม่แสดงให้ ถือว่าเข้ าสู้ราคาในนามตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ที่
www.oncb.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณรงค์ รัตนานุกลู
(นายณรงค์ รัตนานุกูล)
ผู้อาํ นวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สนิ คดียาเสพติด

รายการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ไมเหมาะสมจะเก็บรักษาไว
วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
ลําดับ
ทรัพยสินที่ไมเหมาะสมจะเก็บรักษาไว
1
ตู SUB NEXO จํานวน 4 ตัว
2
ตู SUB LOW จํานวน 17 ตัว
3
ไฟแฟลซ (สโตป) ขนาด 1,800 วัตต จํานวน 10 ตัว
4
ไฟแฟลซ (สโตป) ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 5 ตัว
5
ไฟ UV ขนาด 400 วัตต จํานวน 4 ตัว
6
ไฟโซเดียม (ไฟแสงจันทร) จํานวน 11 ตัว
7
ไฟ PAR ขนาด 46 จํานวน 44 ตัว
8
ไฟ MOVE HEAD 700 จํานวน 4 ตัว
ไฟ MOVE HEAD 1,200 จํานวน 11 ตัว
9
10 ไฟ PAVO WASH 1,200 จํานวน 4 ตัว
11 ไฟ CITY COLOR 2,500 วัตต จํานวน 15 ตัว
12 ไฟ FOLLOW จํานวน 2 ตัว
13 ขาตั้งลําโพง ขาแยก จํานวน 6 ตัว
14 ขาตั้งลําโพง ขาเดียว จํานวน 4 ตัว
15 ดอกลําโพง จํานวน 58 ดอก
16 ขาโมบาย จํานวน 4 ขา
17 ชุด CONTROL ประกอบดวย POWER,CONTROL,EQ จํานวน 1 ชุด
18 บอรด ควบคุมไฟฟา ยี่หอAXION จํานวน 1 ตัว
19 บอรด ควบคุมไฟฟา ยี่หอCODE จํานวน 1 ตัว
20 MIXER ยี่หอSOUND CRAFT จํานวน 1 ตัว
21 DRY ICE จํานวน 1 ตัว
22 SMOKE EFFECTS จํานวน 5 ตัว
23 ชุดลําโพง กีตารยี่หอ MARSHALL จํานวน 1 ชุด
24 เครื่องควบคุมเสียง ยี่หอ DBX จํานวน 1 ชุด
25 เครื่องเลนเทป และซีดี ยี่หอ DENON รวม 1 ชุด
26 MAIN POWER SUPPLY จํานวน 3 ตัว
27 เพาเวอรแอมป ยี่หอ ALAB รวม 1 ชุด
28 DIMER ยี่หอ CODE จํานวน 1 ชุด
29 HEAD SET MICROPHONE จํานวน 10 ตัว
30 WIRELESS MICROPHONE จํานวน 2 ตัว
31 ไมโครโฟน SM 58 จํานวน 2 ตัว
32 ไมโครโฟน SM 57 จํานวน 5 ตัว
33 EQ DBX รุน 3031C จํานวน 3 ตัว
34 EQ DBX รุน 1Q-31 จํานวน 1 ตัว
35 CONTROL NEXO จํานวน 3 ตัว
36 TAPE DECK ยี่หอ TEAC จํานวน 1 ตัว
37 อินทริเกรด แอมป ยี่หอ MARANTZ จํานวน 2 ตัว
38 EQ ยี่หอ MARATZ จํานวน 2 ตัว
39 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127440 เลขที่ดิน 153 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง

รายการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ไมเหมาะสมจะเก็บรักษาไว
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จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 3 ตารางวา

