
 
 
 
 
 
 

  ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์  ของ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่  จะด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสื่อมสภาพโดยวิธี
ประมูลยื่นซองเสนอราคา  จ านวน   220 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

ราคากลางของพัสดุที่จะขายทอดตลาดในครั้งนี้  59,725  บาท (-ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน-) 

การขายทอดตลาดในครั้งนี้  จะยื่นซองเสนอราคาประมูลที่  งานพัสดุ ห้องประชุมชั้น  2 เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  ในวันที่   11  ธันวาคม  2557  เวลา  10.00 น.  - 11.00  น. และก าหนดเปิดซองในวันที่  
11  ธันวาคม   2557  เวลา   11.01 น.  เป็นต้นไป   หากผู้เข้าร่วมประมูลราคาประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จะ
ขายทอดตลาด  สามารถขอดูได้ที่สถานที่ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด ณ อาคารเก็บวัสดุ  ของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  ในวันที่ 4  ธันวาคม  2557   เวลา  08.30  น.  -  12.00  น.  ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดู
พัสดุนี้  ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว  

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ 
1.  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยการยื่นซองเสนอราคา 
2.  ผู้เข้ายื่นซองประมูลซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้น าส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องแนบพร้อมซองเสนอราคา  และถ้าเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องแนบพร้อมซอง
เสนอราคา  

      2.1  กรณีตัวแทนให้น าหนังสือมอบอ านาจของนิติบุคคลหรือเข้าเสนอราคาแทนบุคคลอ่ืนและ
เอกสารประกอบหนังสือมอบอ านาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์)  มาแสดงด้วย 

3.  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  เป็นผู้ก าหนดราคากลางส าหรับพัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ช ารุด ผู้ประมูลราคาได้
จะต้องเสนอราคาไม่ต่ ากว่าราคากลางที่ก าหนดไว้ 

4.  ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด  เป็นผู้มีสิทธิซื้อของได้ตามราคาท่ีประมูลผู้เสนอราคาได้  หรือผู้ซื้อจะต้อง
เป็นผู้สู้ราคาสูงสุด  แต่ทั้งนี้คณะกรรมการการขายทอดตลาด  พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาได้เป็นราคาที่ต่ า
เกินสมควร  คณะกรรมการการขายทอดตลาด  คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ได้ผู้สู้
ราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.   ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดตามราคาท่ีประมูลได้ทั้งหมดทันทีเม่ือได้รับพิจารณาหรือหาก
ผู้ประมูลได้ไม่สามารถช าระเงินสดในคราวเดียวได้  ให้วางเงินสดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ ราคา
ประมูลได้  ส่วนที่เหลือต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันท าการ  นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้รับแจ้ง  และ จะต้องท า
หนังสือข้อตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะ
ถือว่าสละสิทธิ์  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  โดยผู้ประมูลราคาได้จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก 
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เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มิได้และสงวนสิทธิ์ที่จ าหน่ายพัสดุที่จ าหน่ายให้กับผู้ประมูลซื้อท่ีเสนอราคาต่ ากว่าถัดลงมาได้
ตามเห็นสมควร  หรือขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 

6.  การขายทอดตลาดครั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดย ให้เสนอ
ราคาเหมารวม   

7.  ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกจากบริเวณท่ีพัสดุตั้งอยู่เทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่    ให้เสร็จสิ้นภายใน  7  ท าวันการ  นับตั้งแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ผู้ประมูลจะต้องก าหนดเวลาขนย้ายพัสดุ   ที่ปิด
ผนึกซองเรียบร้อยถึง "ประธานคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน"  โดยระบุไว้หน้าซองว่า "ใบเสนอ
ราคาประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  เลขที่  1/2558"  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา ในวันที่  
11  ธันวาคม  พ.ศ.  2557  ระหว่างเวลา  10.00 น.-  11.00  น.   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประมูลราคาแล้วจะไม่รับซองประมูลราคา  โดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จะเปิดซองประมูลราคา ในวันที่   11  ธันวาคม  พ.ศ.  2557  
ในเวลา  11.01  เป็นต้นไป 

8. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้  ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาประจักษ์แล้ว ถึงสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด
ตลอดจนความช ารุดบุกพร่องด้วยตนเอง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
อีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากการขายทอดตลาด และการขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ 

9.  การน าทรัพย์สิน ที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เป็นผู้ประมูล
ได้  จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง  หรือค่าจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ (ถ้ามี) 
เองทั้งสิ้น  และจะต้องลบตราเทศบาล ฯ หรือตัวอักษร ตัวเลขอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาล ฯ ออกจากพัสดุที่
ประมูลได้ 
         10.  คณะกรรมการหรือผู้ขายทอดตลาด จะเข้าสู้ราคาหรือจะใช้ผู้หนึ่ง ผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้จัดการขายไม่ได้ 

 11.  เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ จะด าเนินการขายตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด  4 ส่วนที่  3  
การขายทอดตลาด มาตรา  509 - มาตรา  517  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  9) พ.ศ.  2553  ข้อ  150 (1)  

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารการประมูลขายทอดตลาด ในราคาชุดละ  50  บาท  ได้ที่ กองคลัง 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่   24  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  9  ธันวาคม  2557  หรือสอบถาม
รายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  044-282- 783  ต่อ  23  ในวันและเวลาราชการ  และสามารถดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th  

 ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

                      

             ( นางส ารวย  พยอมใหม่ ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลบา้นใหม่ 
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