
 
                                                  

ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เร่ือง   ขายรถยนตที่ใชงานแลวของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยวิธีทอดตลาด 

                             ………………………………… 
 
  ดวย   สํานักงานสถิติแหงชาติ   มีความประสงคจะขายโดยวิธีทอดตลาดรถยนตที่ใชงานแลว      
มีรายละเอียดเงื่อนไขตอไปนี้ 

  ขอ 1  รถยนตที่จะขายในครัง้นี้มีรถยนตประจําสวนกลางและสวนภูมภิาค  จํานวน   6   คัน
ตามรายละเอียดดังนี ้
 1.1   รถยนตประจําสํานักงานสถิติจังหวดัระยอง     เลขทะเบียน  พย  -  2861   กทม. 
หมายเลขครุภณัฑ สสช. รย 04/40  สีขาว รถยนตนั่งสองตอนทายบรรทุก  หลังคาไฟเบอรกลาส  ยี่หอ ISUZU 
ขนาด  2499  ซีซี  เลขเครื่องยนต  4JA1 - F51423  เลขตัวรถ TFR54 HYL A - 9189966  อายุการใชงาน 13  ป 
ประมาณราคากลางเปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)   

 1.2   รถยนตประจําสํานักงานสถิติจังหวดัสระแกว   เลขทะเบียน  พย  -  2857   กทม.  
หมายเลขครุภณัฑ  สสช.รย 05/40  สีขาว รถยนตนั่งสองตอนทายบรรทุก  หลังคาไฟเบอรกลาส  ยี่หอISUZU  
ขนาด  2499  ซีซี  เลขเครื่องยนต  4JA1- F51425  เลขตัวรถ  TFR54HYLA - 9189968   อายุการใชงาน  13  ป 
ประมาณราคากลางเปนเงิน  95,000 บาท  (เกาหมื่นหาพนับาทถวน)     

 1.3   รถยนตประจําสํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี    เลขทะเบียน   พย  -  2868   กทม.  
หมายเลขครุภัณฑ  สสช.รย.03/40  สีขาว รถยนตนั่งสองตอนทายบรรทุก  หลังคาไฟเบอรกลาส ยี่หอ ISUZU
ขนาด  2499  ซีซี  เลขเครื่องยนต  4JA1-F51421  เลขตัวรถ  TFR54 HYLA - 9189964  อายุการใชงาน 13  ป   
ประ มาณราคากลางเปนเงิน  115,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)        

 1.4  รถยนตประจําสํานักงานสถิติจังหวดัฉะเชิงเทรา    เลขทะเบียน  พย - 2856  กทม.       
หมายเลขครุภณัฑ สสช. รย. 07/40  สีขาว รถยนตนั่งสองตอนทายบรรทุก  หลังคาไฟเบอรกลาส ยี่หอ ISUZU   
ขนาด  2499  ซีซี  เลขเครื่องยนต  4JA1- F51422   เลขตัวรถ  TFR54 HYL A- 9189965  อายุการใชงาน 13   ป  
ประมาณราคากลางเปนเงิน  115,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)    

                          1.5  รถยนตสวนกลาง    เลขทะเบียน  อร-9110   กทม.    หมายเลขครุภัณฑ    NSO-
0702-024/42   สีขาว   ตูนั่งสี่ตอน ยี่หอ TOYOTA  ขนาด  2986  ซีซี  เลขเครื่องยนต 5L - 4854075  เลขตัวรถ 
LH172 - 0029371   อายกุารใชงาน  11  ป   ประมาณราคากลางเปนเงนิ  200,000  บาท  (สองแสนบาทถวน) 
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1.6   รถยนตสวนกลาง    เลขทะเบียน อร- 9114  กทม.    หมายเลขครุภณัฑ    NSO- 
0702-023/42   สีขาว   ตูนั่งสี่ตอน   ยี่หอ  TOYOTA    ขนาด   2986  ซีซี        เลขเครื่องยนต 5L – 4854758   
เลขตัวรถ   LH172 - 0029474   อายุการใชงาน   11   ป   ประมาณราคากลางเปนเงิน  200,000  บาท   (สอง
แสนบาทถวน)    

                          ขอ 2  ผูใดสนใจโปรดติดตอขอรายละเอียดไดที่   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง    สํานักงาน
สถิติแหงชาติ  ศูนยราชการฯ  อาคารบี  ช้ัน 1   ถนนแจงวฒันะ  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ    10210   ตั้งแตวันที่  1   
ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  13   ตุลาคม  2553  ในเวลาราชการ   และดูรายละเอียดไดที่  www.nso.go.th 

 ขอ 3   ผูเขาเสนอราคาตองนําบัตรประจําตวัประชาชนตวัจริง      พรอมสําเนาทะเบยีนบาน
มามอบใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ     พรอมทั้งลงทะเบียน  เพื่อแสดงความประสงคจะเขารวม
ในการเสนอราคาครั้งนี้ ในวนัที่  14  ตุลาคม  2553  ระหวางเวลา  10.00 น. - 12.00  น.  หากพนกําหนดเวลา 
ดังกลาวแลว   สํานักงานสถิติแหงชาติ   จะถือวาสิ้นสุดการลงชื่อผูเขารวมเสนอราคา และจะไมมกีารลงชื่อ
เพิ่มอีกไมวากรณีใด ๆ 

  ทั้งนี้    สํานักงานสถิติแหงชาติ  จะคืนบตัรประจําตัวประชาชนให เมื่อส้ินสุดการเสนอราคา
ขายโดยวิธีทอดตลาด   สําหรับผูเสนอราคารายการใดสูงสุด  สํานักงานสถิติแหงชาติ จะคืนบัตรประชาชนให 
เมื่อไดชําระเงนิมัดจําไมนอยกวารอยละ  25  ของราคาที่เสนอไว หรือจายเงินเตม็จาํนวนทีไ่ดเสนอไว  ภายใน
วันที่เสนอราคา  ไมเกินเวลา  15.00  น. 

                หากผูเสนอราคารายที่เสนอราคารายการใดสูงสุดไมชําระเงินใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ตามที่กําหนดไวในวรรคกอน  สํานักงานฯ  จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายการนั้นออกจากการเสนอราคา  และ
อาจพิจารณาวาเปนผูเสนอราคาที่ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม   หามเขาเสนอราคาครั้งตอไป 

                   ขอ 4  การเสนอราคา   คณะกรรมการขายโดยวิธีทอดตลาดจะเปนผูแจงราคาขายขั้นต่ํา   
ของรถยนตแตละคันในวันขายโดยวิธีทอดตลาด 

  ขอ  5  เมื่อประธานกรรมการขายโดยวิธีทอดตลาดเคาะไมรับราคาผูที่ใหราคาได สูงสุดเปน
ผูที่ไดรับการพิจารณา    ซ่ึงจะตองวางเงินมัดจํารายการนั้นเปนเงนิสด  จํานวนไมต่ํากวารอยละ  25  ของราคา
ที่เสนอไว   หรือจะวางเต็มจาํนวนก็ได 

             สําหรับเงินมัดจําดังกลาว ทางราชการจะคืนใหเมื่อผูเสนอราคาไดชําระเงินคาซื้อครบถวน
ตามที่ทางราชการตกลงขายโดยนําใบเสร็จรับเงินมัดจํามายื่นตอ  กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง 

  ขอ 6  สํานักงานสถิติแหงชาติขอสงวนสิทธิ์       ไมใหผูเสนอราคาถอนคําเสนอราคาของตน    
หลังจากประธานกรรมการขายไดเคาะไมรับราคาของผูนั้นแลว  และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมขายใหแกผูที่เสนอ
ราคาสูงสุด   ถาหากพจิารณาแลวเหน็วาราคาที่เสนอนั้นยังไมสมควร   หรือมีเหตุผลประการอื่นหรือจะยกเลิก 
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การขายครั้งนีก้็ได   ในกรณเีชนนี้    ผูเขาเสนอราคาจะเรยีกคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ   จากสํานักงานฯ   
ไมไดทั้งสิ้น                                                                                 
                            ขอ 7   เมื่อสํานักงานสถิติแหงชาติ  ตกลงจะขายยานพาหนะ  ในขอ 1  แกผูนั้นตองนําเงิน
ไปชําระแกทางราชการครบถวนเรียบรอยนับแตการประมูลส้ินสุดลง  หรือภายใน  5  วันทําการ นบัถัดจาก
วันที่สํานักงานสถิติแหงชาติ แจงใหทราบ  จึงจะนํารถยนตออกไปได หากไมนําเงนิมาชําระครบถวนภายใน
วันที่กําหนดดงักลาว   สํานักงานสถิติแหงชาติจะริบเงินมัดจําทั้งหมดทันที 

  ขอ 8  ผูที่เปนคณะกรรมการฯ   ในการทอดตลาดครั้งนี้    ไมมีสิทธิ์เขาเสนอราคา      

                            ขอ 9  สํานักงานสถิติแหงชาติ  จะทําการโอนทะเบียนรถยนตใหแกผูซ้ือตอเมื่อไดรับชําระเงิน
ครบถวนถูกตองแลว    สวนคารับโอนและคาใชจายในการโอนทะเบียนหรือคาใชจายอื่นๆ  ที่จะพึงมีทั้งหมด 
ผูรับโอนเปนผูดําเนินการและเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น 

               ขอ 10   กําหนดวนัดูรถยนตในขอ 1   ที่จะขายครั้งนี้พรอมกันในวันที่   13   ตุลาคม   2553  
เวลา  13.30   น. 

                ขอ 11   สถานที่ทําการขายโดยวธีิทอดตลาด   ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ     ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกยีรติ  80  พรรษา ฯ  อาคาร BO  ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  วนัที่  14  ตุลาคม  2553    
ตั้งแตเวลา  13.00 น.  เปนตนไป 

                ขอ 12    การลิดรอนสิทธิ์ก็ดี    คาภาษีอากรตาง ๆ ก็ดี    ความชํารุดบกพรองของทรัพยก็ดี  
สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไมรับรอง  และไมรับผิดชอบ 
 

ประกาศ   ณ  วันที่            กนัยายน   พ.ศ.   2553 
 
 

(นางจีราวรรณ    บุญเพิ่ม) 
ผูอํานวยการสํานักงานแหงชาติ 

   
   
 
 
 
       
       


