ประกาศสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34 (ตํามะลัง สตูล)
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือไม'จําเป)นต*องใช*ในราชการต'อไป
--------------------------------------ด*วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34
(ตํามะลัง สตูล) ผู*รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01ง ที่ 1153/2558 ลงวันที่ 4
ธัน วาคม พ.ศ. 2558 มี ความประสงค= จ ะขายทอดตลาด พั สดุ ชํา รุ ด เสื่อมสภาพ หรื อไม' จํา เป)น ต*องใช* ใน
ราชการต'อไป จํานวน 13 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท*ายประกาศนี้) ผู*สนใจจะต*องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข*อกําหนด ดังนี้
1. ก'อนเข*าประมูลให*ผู*สนใจติดต'อเจ*าหน*าที่ ขอตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ=ดังกล'าว ในวัน
และเวลาราชการ และสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) ถือว'า ณ วันขายทอดตลาด
ผู*ประมูลได*ทราบถึงสภาพของพัสดุครุภัณฑ=อย'างละเอียดถี่ถ*วน และไม'อาจจะยกข*อกล'าวอ*างใดๆ ขึ้นต'อสู*ภาย
หลังจากการขายทอดตลาดได*สิ้นสุดลง
2. ผู*ประสงค=จะเข*าประมูลจะต*องลงทะเบียน และลงลายมือชื่อไว*เป)นหลักฐาน ถ*าเป)นบุคคล
ธรรมดาให*นํา บัตรประชาชนมาแสดงพร*อมสําเนา 1 ชุด ถ*าเป)นนิติบุคคลให*นําหนังสือบริคณห=สนธิ หรือ
หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค*า กระทรวงพาณิชย=มาแสดง ถ*าเป)นตัวแทนต*องนําหนังสือมอบอํานาจ
ของนิติบุคคลนั้น พร*อมสําเนา 1 ชุด มาแสดงด*วย ผู*ที่ไม'ลงทะเบียนและลายมือชื่อจะไม'มีสิทธิเข*าร'วมประมูล
ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้
3. การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดําเนินการขายตามวิธีที่กําหนดไว*ในประมวลกฎหมาย
แพ'งและพาณิชย= ส'วนที่ 3 การขายทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท*ายประกาศนี้
4. การเสนราคาให*ผู*ประมูลเสนอราคาด*วยวาจา และต*องเสนอราคาเป)นเงินบาทเท'านั้น
5. ผู* ประมู ล ต*องเสนอราคาไม' ต่ํ ากว' า ราคาขั้ นต่ํ า ที่ ทางสถานีพัฒ นาทรั พยากรปาชายเลน
ที่ 34(ตํามะลัง สตูล) กําหนดไว*
6. ผู*ประมูลราคาและได*รับการพิจารณาให*เป)นผู*ซื้อได*ต*องชําระเงินทั้งหมด ณ สํานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01งที่ 7 เลขที่ 16 ถนนปาไม* ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ภายใน 7 วันทําการ จึงจะสามารถรับพัสดุได* ถ*าเกินกําหนดดังกล'าวถือว'าสละสิทธิ์ และสถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) จะนําพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดอีก และถ*าได*เงินสุทธิไม'คุ*มกับ
ราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก'อน ผู*ประมูลจะต*องรับผิดชอบชดใช*ส'วนที่ขาดไปนั้น
7. ผู*ประมูลได*ต*องขนย*ายสิ่งของที่ประมูลได*ออกจากบริเวณที่เก็บของสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต'วันที่ชําระเงินครบถ*วนแล*ว
8.ในกรณี...

-28. ในกรณี การขายทอดตลาดครั้งนี้มีเหตุที่ทําให*ส ถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34
(ตํามะลัง สตูล) เชื่อว'าได*ดําเนินการไปโดยไม'สุจริตหรือมีการสมยอมกัน เป)นเหตุที่อาจทําให*ทางราชการต*อง
สูญเสียประโยชน=โดยมิควร สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ
ขายทอดตลาดในครั้งนี้ได* โดยผู*ประมูลจะถือเป)นเหตุนํามาร*องเรียนหรือเรียกร*องจากสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) ไม'ได*ทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่สถานี พัฒนาทรั พยากรปาชายเลนที่ 34(ตํ ามะลัง สตูล) ได*ออกประกาศขาย
ทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือไม'จําเป)นต*องใช*ในราชการต'อไป เรียบร*อยแล*ว แต'ภายหลังปรากฏว'า
สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) ไม'สามารถดําเนินการขายทอดตลาดได* ไม'ว'าด*วย
เหตุ ใดๆ ก็ ตาม สถานี พัฒ นาทรั พยากรปาชายเลนที่ 34(ตํา มะลัง สตูล )ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะยกเลิ กการขาย
ทอดตลาดครั้งนี้ได* โดยผู*ประมูลจะถือเป)นเหตุนํามาร*องเรียน หรือเรียกร*องค'าเสียหายใดๆ กับทางสถานี
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) ไม'ได*ทั้งสิ้น
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.
ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34(ตํามะลัง สตูล) หมู'ที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
และกําหนดลงทะเบียนผู*เข*าร'วมขายทอดตลาด เวลา 09.30 – 10.30 น. ในวันและสถานที่ขายทอดตลาด
ผู*ส นใจติ ดต' อขอทราบรายละเอี ย ดได* ที่ www.dmcr.go.th/mcra7 หรื อที่ สถานี พัฒ นา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 34 (ตํามะลัง สตูล) หมู'ที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
โทร.0-7471-0651 ตั้งแต'บัดนี้เป)นต*นไป ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบทายประกาศ
รายละเอียดสถานที่เก็บรักษาพัสดุที่จะดําเนินการขายทอดตลาด
๑. สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 34 (ตํามะลัง สตูล) หมู'ที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล

เอกสารแนบ 2
บัญชีรายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือไม"จําเป$นต&องใช&ในราชการต"อไป
ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป+าชายเลนที่ 34 (ตํามะลัง สตูล) ที่จะจําหน"ายโดยการขาย
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

หมายเลขครุภัณฑ4/รหัส
หมายเลขเครื่อง/
สถานที่
รายการ
ราคาขั้นต่ํา
วัสดุคงทนถาวร
ทะเบียน
เก็บรักษา
ปม.10-1958
เครื่องพิมพ4ดีดภาษาไทย
4049360
สถานีฯ 34
100
ขนาดแคร"ยาว 18 นิ้ว
ต.ตํามะลัง
ยี่ห&อ โอลีแวตตี้ รุ"น ลิเนีย
อ.เมือง จ.สตูล
98
02-48-012/15 เรือพาดหาง ผลิตจากไฟ
GCAD2162337
สถานีฯ 34
1,500
เบอร4กลาส พร&อม
ต.ตํามะลัง
เครื่องยนต4 ขนาด 20
อ.เมือง จ.สตูล
แรงม&า ยี่ห&อ ฮอนด&า รุ"น
GX260
02-49-012/33 เรือพาดหาง แบบไฟเบอร4
2171409
สถานีฯ 34
1,700
กลาส พร&อมเครื่องยนต4
ต.ตํามะลัง
ขนาด 20 แรงม&า
อ.เมือง จ.สตูล
ยี่ห&อ ฮอนด&า
02-50-012/46 เรือพาดหาง แบบไฟเบอร4
2177653
สถานีฯ 34
1,500
กลาส พร&อมเครื่องยนต4
ต.ตํามะลัง
ขนาด 20 แรงม&า
อ.เมือง จ.สตูล
ยี่ห&อ ฮอนด&า รุ"น GX260
ปม.1-07-558
รถยนต4นั่งส"วนบุคคล ไม"เกิน กฉ 6903 สงขลา
สถานีฯ 34
50,000
7 คน ยี่ห&อ LAND ROVER
ต.ตํามะลัง
แบบ DISCOVERY MPI
อ.เมือง จ.สตูล
สีเขียว เครื่องเบนซิน
จํานวน 4 สูบ 1994 ซีซี
๗๙-๔๙-๐๐9/63
เครื่องสํารองกระแสไฟฟ^า
สถานีฯ 34
10
(UPS ๑ KVA) ยี่ห&อ
ต.ตํามะลัง
LEONICS รุ"น OAEXTRA
อ.เมือง จ.สตูล
1000
06-49-003/94
กล&องถ"ายภาพนิง่ ระบบ
62Q23510
สถานีฯ 34
20
ดิจิตอลยี่ห&อFUJI FILM
ต.ตํามะลัง
รุ"น Fine Pix S ๙๕๐๐ AB
อ.เมือง จ.สตูล
384731 M
กท. 5052806
06-51-005/62
เครื่องมัลติมีเดีย
Q89V804AAAAACO สถานีฯ 34
50
โปรเจคเตอร4 ยี่ห&อ
101
ต.ตํามะลัง
Potoma รุ"น Ep 726
อ.เมือง จ.สตูล

หมายเหตุ

ลําดับที่ 8...

-๒ลําดับที่
9

10

11
12
13

หมายเลขครุภัณฑ4/รหัส
รายการ
วัสดุคงทนถาวร
สปล.09-47-001/39 เครื่องหาพิกัดทาง
ภูมิศาสตร4ด&วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ยี่ห&อ
GARMIN รุ"น GPSMAP
๗๖S ปท.
4032613/47
สปล.09-47-001/71 เครื่องหาพิกัดทาง
ภูมิศาสตร4ด&วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ยี่ห&อ
GARMIN รุ"น GPSMAP
๗๖S
04-50-001/ว.5
เครื่องพิมพ4 ยี่ห&อ HP
PSC 1210
ALL IN ONE
04-52-006/ว.19 External Box
Harddisk 250GB
ยี่ห&อ Hitachi
04-53-001/ว.36 เครื่องพิมพ4 ยี่ห&อ HP
Deskjet K209A
ALL-IN-ONE

หมายเลขเครื่อง/
ทะเบียน
S/N93802619

สถานที่
ราคาขั้นต่ํา
เก็บรักษา
สถานีฯ 34
5
ต.ตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล

S/N93802909

สถานีฯ 34
ต.ตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล

5

-

สถานีฯ 34
ต.ตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล
สถานีฯ 34
ต.ตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล
สถานีฯ 34
ต.ตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล

10

-

10
10

หมายเหตุ

