
 
  ประกาศ เทศบาลต าบลครึ่ง 

เรื่อง   ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ช ารุดและเสื่อมสภาพ  
ที่  2  / 2563 

--------------------------------------------------- 
                    ด้วยเทศบาลต าบลครึ่ง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาด  ครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 
เลขทีป่ระจ าครุภัณฑ์  001-47-0001  รถบรรทุก  ( ดีเซล )  ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ลแค๊ป ( 4 ประตู )  ยี่ห้อฟอร์ด  หมายเลข
ทะเบียน  กง 7974  จ านวน  1  คัน   

1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
                        การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลต าบลครึ่ง จะด าเนินการขายทอดตลาด ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลครึ่ง ในวันที  3  สิงหาคม  2563  ดังนี้ 

1.1  เวลา 10.00-11.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ช ารุด    
 เสื่อมสภาพ ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียน 

1.2  เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการด าเนินการ การขายทอดตลาดจะด าเนินการขาย   
      ทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ช ารุดเสื่อมสภาพ จ านวน 1 รายการ  

                   2.  เงื่อนไขการขายทอดตลาด 
                       2.1 การขายทอดตลาด จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) และเสนอราคาเป็นเงินบาท
อย่างเดียว โดยการเสนอราคาเหมารวม  
                       2.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งการขายทอดตลาดจะส าเร็จบริบูรณ์ เมื่อ
ประธานกรรมการการขายทอดตลาดได้ ขานราคา ด้วยวธิีนับครั้งที่หนึ่งถึงสาม และแสดงตกลงราคาด้วยการเคาะไม้ 
จะถือว่าผู้เสนอราคาในครั้งนั้นเป็นเสนอได้    
                               2.3.  ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดก าหนด
ไว้ และเทศบาลต าบลครึ่ง ขอสงวนสิทธิ์จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดหรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่
ประมูลนั้นยังไม่เหมาะสม หรือสุจริตหรือมีเหตุผลอย่างอ่ืน ก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นเด็ดขาด ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น 
                       2.4 การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นการประมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ตามสภาพซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องท าการพิจารณาตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ด้วยตนเอง หากได้มีการอนุมัติการจ าหน่าย
ให้กับผู้ประมูลแล้ว คณะกรรมการขายทอดตลาดถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพของพัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะ
ไม่มีการได้แย้งใดๆ ภายหลัง 
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                    2.5 ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่เทศบาลต าบลครึ่งตามจ านวนเงินที่ประมูล
ได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลไม่สามารถช าระเงินได้ในคราวเดียวกันได้ ให้วางเงินสดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาท่ีประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องช าระให้ครบด้วยภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่
ประมูลได้ หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลต าบลครึ่ง จะริบเงินที่วางไว้
แล้วขายทอดตลาดต่อไป 
                  2.6ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้น 
ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลต าบลครึ่งจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดข้ึนได้ 
                  2.7 การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
นั้น 
                 3. หลักฐานและหลักประกันของผู้เข้าประมูล 
                     ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยน าส าเนาหลักฐาน
พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันลงทะเบียนดังนี้ 

                     3.1 กรณีบุคคลธรรมดา จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                     3.2 กรณีนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          -ส าเนาหนังสือบริคณ์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                          -ส าเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          -ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                     3.3 กรณีตัวแทน จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          - หนังสอืมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด 
                          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          - ส าเนาบัตรทะเบียนบ้านผู้รับมอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจพร้อมส าเนาถูกต้อง 
                          - ส าเนาบัตรทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจพร้อมส าเนาถูกต้อง 
                   4. ก าหนดพจิารณาดูสภาพครุภณัฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด 
                       หากผู้ในใจเข้าร่วมการประมูลประสงค์ดูสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ที่เทศบาลต าบลครึ่งท าการขาย
ทอดตลาด ให้มาพร้อมกัน ในวันที่  29  กรกฏาคม  2563  เวลา  09.30 น. – 11.30 น.  หากผู้เข้าร่วมเสนอ
ราคาไม่มาตรวจสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถือว่ารับทราบและได้เห็นสภาพของพัสดุครุภัณฑ์นั้นๆ แล้ว  หากมีความ
ผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดเทศบาลต าบลครึ่ง 
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                           ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลต าบล
ครึ่ง อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  10  กรกฏาคม  2563  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2563  ใน
วันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-783328 ตอ่ 14  ในวันและเวลาราชการ หรอืดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krung.go.th 
 
 
                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2563 
 
 

                                                                        
 
                                                                     ( นายด ารงศักดิ์   ไชยสาร ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลครึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krung.go.th/

