
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปาโมก 

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑชํารุด เสื่อมสภาพ 

************************ 

  ดวย  เทศบาลตําบลปาโมก  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง  มีความประสงคจะขายทอดตลาดพัสดุ

ครุภัณฑชํารุด  เสื่อมสภาพ จํานวน 12 ลําดับ ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ  โดยมีรายละเอียดและ

ขอกําหนดดังตอไปนี้ 

1.  กําหนด  วัน  เวลา  และสถานท่ีขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดทรัพยสินของเทศบาลตําบลปาโมก  จะดําเนินการขายทอดตลาด  ณ  บริเวณ 

สํานักงานเทศบาลตําบลปาโมก  ในวันท่ี  10 พฤษภาคม  2559  โดยใหผูสนใจเขารวมการประมูลขายทอดตลาด

พัสดุครุภัณฑท่ีชํารุด  ใหยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 10.00 น. และคณะกรรมการดําเนินการขาย

ทอดตลาด  จะทําการขายทอดตลาดในเวลา  10.30 น. เปนตนไป 

2.  หลักเกณฑและเง่ือนไขการขายทอดตลาด 

2.1 การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธี  ประมูลดวยวาจาครั้งละ 1 ลําดับ  การตัดสินชี้ขาดในเรื่อง 

ตัวบุคคลผูประมูลไดและราคาในการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑนั้น  ประธานกรรมการดําเนินการขายทอดตลาดจะ

แสดงการตกลงดวยการเคาะไม 

  2.2  ผูมีสิทธิเขารวมประมูลจะตองเปนผูท่ีลงทะเบียนเขารวมประมูลราคาเทานั้น  โดยสําเนา

หลักฐานพรอมรับรองความถูกตองของเอกสารมาแสดงแกคณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน  ดังนี้ 

   2.2.1  ผูประมูลราคาเปนบุคคลธรรมดา  ใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

และสําเนาทะเบียนบาน 

   2.2.2  ผูประมูลราคาเปนนิติบุคคล  ใหแนบหลักฐานหนังสือบริคณหสนธิ  หรือ หนังสือ

รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  ถาเปนตัวแทนตองนําหนังสือมอบอํานาจของนิติบุคคล 

  2.3  การเสนอราคาใหผูเสนอราคา  เสนอราคาดวยวาจา  โดยเสนอราคาเปนเงินบาทอยางเดียว 

  2.4  กรณีท่ีคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวา  ราคาท่ีผูประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดแตยังต่ํากวา

ราคากลางท่ีประเมินไว  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะพิจารณาถอนรายการท่ีไมเห็นสมควรนั้นออกจากการ

ขายทอดตลาดได 

  2.5  ผูสนใจเขารวมประมูลขายทอดตลาด  ขอ 2.1  ตองวางหลักประกันการเขาประมูลตอ

คณะกรรมการขายทอดตลาด  เปนเงิน  10,000.-บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

  2.6  คณะกรรมการขายทอดตลาด  จะแจงราคาประเมินข้ันต่ําใหกับผูเขารวมการประมูลทราบ

ราคา  กอนเริ่มการประมูล  โดยราคาใหเทากับหรือสูงกวาราคาประมูลข้ันต่ํา  แตจะเสนอราคาต่ํากวาราคาประเมิน

ไมได  สําหรับผูเสนอราคาลําดับถัดไปจะตองเสนอราคาสูงกวาราคาท่ีผูอ่ืนเสนอไว  ไมต่ํากวา  ครั้งละ 500 บาท 

  2.7  ในระหวางดําเนินการขายทอดตลาด  หากไมมีผูใดเสนอราคาท่ีสูงกวาอีกแลวคณะกรรมการจะ

ทําการปดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ 1 ถึง 3 ใหถือวาผูท่ีไดเสนอราคาไวสูงสูดคนสุดทาย  เปนผูประมูล

ไดแตในขณะท่ียังนับไมถึง 3 ผูเขาประมูลรายอ่ืนมีสิทธิเสนอราคาท่ีสูงกวาได 
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  2.8  การขายทอดตลาดครั้งนี้  เทศบาลตําบลปาโมก  จะขายทอดตลาดครุภัณฑท้ังหมดโดย

พิจารณาจากราคาเหมารวมในแตละลําดับท่ีกําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  ท้ังนี้ผูเสนอราคาดวยวาจา

จะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว 

  2.9  การชําระเงิน  ผูประมูลราคาได  จะตองวางเงินมัดจําทันทีเปนเงินไมนอยกวา 50 % ของ

ราคาท่ีประมูลไดในวันขายทอดตลาด  และจะตองชําระเงินตามราคาท่ีเสนอท้ังหมดภายใน 3 วันทําการ  นับแตวัน

ขายทอดตลาดหรือชําระท้ังหมดในวันนี้ก็ได  โดยจะตองชําระเปนเงินสดเทานั้น 

    หากไมชําระใหครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ  เทศบาลตําบลปาโมกจะริบ

เงินท่ีวางไวพรอมท้ังหลักประกันขอ 2.4  แลวขายทอดตลาดใหมตอไป 

  2.10  หลักประกันของผูประมูล  จะถือเปนสวนหนึ่งของการชําระคาขายสินทรัพยทอดตลาด  บวก

กับการชําระเงินสด 2.9  เปนมูลคาท่ีจะตองชําระใหเสร็จสิ้นหลังจากการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคาสูงสุด 

  2.11  คณะกรรมการขายทอดตลาด  จะดําเนินการคืนหลักประกันขอ 2.5  ใหกับผูท่ีประมูลไมได  

ทันทีหลังการประมูลเสร็จเรียบรอย 

  2.12  เทศบาลตําบลปาโมก  ทรงไวซ่ึงสิทธิจะไมพิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  หากปรากฏวาผูเสนอราคาสมยอมใน

การเสนอราคา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลปาโมกเปน

เด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

  2.13  ผูประมูลไดจะตองขนสิ่งของท่ีประมูลได  ออกจากท่ีเทศบาลตําบลปาโมกภายใน 5 วันทํา

การ  นับตั้งแตวันท่ีชําระเงินครบถวน  โดยติดตอขอรับพัสดุครุภัณฑท่ีประมูลไดท่ี กองคลัง (งานพัสดุและทรัพยสิน)  

หากลวงเลยเวลากําหนดเวลาดังกลาวเทศบาลตําบลปาโมก  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  2.14  ผูชนะการประมูล  จะตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจดทะเบียนคาภาษี คาขน

ยายตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ดวยตนเองท้ังสิ้น 

  2.15  เทศบาลตําบลปาโมก  จะประกาศผูชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ  สถานท่ีจัดการขาย

ทอดตลาด  โดยถือวาผูการประมูล  ไดยอมรับและจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนด  ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาด  แมจะไดรับการประกาศไปแลวก็ตาม  โดยไมจําเปนตองแจงใหผูชนะทราบ  

หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการประมูลขายทอดตลาดนั้น  ไดกระทําโดยไมสุจริต เชน การลงทะเบียนดวยเสนอเอกสารอัน

เปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา

รายอ่ืน เปนตน  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลปาโมกเปน

เด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดท้ังนั้น   

  3.  กําหนดดูสภาพครุภัณฑท่ีทําการขายทอดตลาด 

  หากผูสนใจเขารวมการประมูล  ประสงคจะดูสภาพครุภัณฑท่ีเทศบาลตําบลปาโมกและโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล  ใหมาพรอมกันในวันท่ี  11  พฤษภาคม  2559  เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  ณ  สถานท่ีท่ี

กําหนดขายทอดตลาด  ผูประสงคจะเขาเสนอราคาแตไมไดดูพัสดุนี้  ใหถือวาทราบรายละเอียดและสภาพตาง ๆ ของ

พัสดุท่ีจะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแลว      
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  ผูสนใจติดตอขอรับเง่ือนไขการประมูลราคาไดท่ี  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลปาโมก ตั้งแต

วันท่ี  22  เมษายน  2559  ถึงวันท่ี  6  พฤษภาคม   2559  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.  หรือสอบถาม

ทางโทรศัพทหมายเลข 035 – 661347  หรือทางเว็บไซด  www.pamok.go.th   เวนวันหยุดราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี        เมษายน  พ.ศ. 2559 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  ชื่นนิยม) 

นกยกเทศมนตรีตําบลปาโมก 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศขายทอดตลาด 

 

1.  สังหาริมทรัพย (สํานักงาน) จํานวน  54  รายการ   จํานวนเงิน       3,962 บาท 

2.  สังหาริมทรัพย (โยธา)  จํานวน  3  รายการ  จํานวนเงิน            75   บาท 

3.  สังหาริมทรัพย (ศูนยบริการสาธารณสุข) จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน          130 บาท 

4.  สังหาริมทรัพย (ยานพาหนะ) จํานวน  3  รายการ  จํานวนเงิน   190,000   บาท 

5.  สังหาริมทรัพย (ใชในการดับเพลิง)  จํานวน 5 รายการ  จํานวนเงิน          250 บาท 

6. สังหาริมทรัพย (เครื่องออกกําลังกาย) จํานวน 2 รายการ  จํานวนเงิน            30   บาท 

สังหาริมทรัพย (โรงเรียน)    

7. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข ฯ จํานวน  17 รายการ จํานวนเงิน       2,750 บาท 

8. โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร ฯ จํานวน  35 รายการ จํานวนเงิน       2,290 บาท 

9. โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถวรดิตถ จํานวน  8 รายการ จํานวนเงิน       1,020 บาท 

10. โรงเรียนเทศบาลวัดแจง ฯ  จํานวน  54 รายการ จํานวนเงิน       5,683 บาท 

11. โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน  จํานวน  13 รายการ จํานวนเงิน       2,045 บาท 

12. โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข  จํานวน  14 รายการ จํานวนเงิน       3,070 บาท 
 


