ประกาศ เทศบาลตาบลนางแล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพ และไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
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ด้วยเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
พัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4 รายการ
ตามบัญชีรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
โดยมีรายละเอียดข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการจะ
ดาเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
1.2 ผู้เข้าร่วมประมูลยื่นเอกสารการลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น.
1.3 คณะกรรมการจะทาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุด เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้
ในราชการ ตามรายละเอียดดังนี้
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417470002
เวลา 09.30 – 10.00 น.
- รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ (ทะเบียน ขงธ 278 หมายเลขครุภัณฑ์ 009520001
เวลา 10.10 – 10.40 น.
- รถบรรทุกดีเซล (ทะเบียน บง – 449) หมายเลขครุภัณฑ์ 001500003
เวลา 10.50 – 11.20 น.
- เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS หมายเลขครุภัณฑ์ 089510001
เวลา 11.30 – 12.00 น.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการขายทอดตลาดครั้งนี้
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- 22. เอกสารหลักฐานของผู้เข้าประมูล
2.1 ในกรณีผู้เข้าประมูลเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 ในกรณีผู้เข้ายื่นประมูลเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 กรณีตัวแทนให้นาหนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกาหนด บัตร
ประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจและบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจมาแสดง
3. เงื่อนไขและรายละเอียดการประมูล
3.1 การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) เสนอราคาเป็นเงินบาท
อย่างเดียว โดยการเสนอราคาจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล และราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่าราคากลางที่
เทศบาลตาบลนางแลกาหนดไว้ ซึ่งการขาดทอดตลาดจะสาเร็จบริบูรณ์เมื่อประธานกรรมการขายทอดตลาดได้
ขานราคา ด้วยวิธีนับครั้งที่หนึ่งถึงสาม และแสดงตกลงราคาด้วยการเคาะไม้จะถือว่าผู้ประมูลราคาในครั้งนั้นเป็นผู้
เสนอราคาได้
4.3 ผู้ประมูลราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ต้องไม่ต่ากว่าราคาที่คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดกาหนดไว้ และเทศบาลตาบลนางแลของสงวนสิทธิ์จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดหรือยกเลิกการ
ประมูลเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลนั้นยังไม่เหมาะสมหรือทุจริตหรือมีเหตุอย่างอื่นก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นเด็ดขาด ใน
กรณีนี้ ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
4.4 การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
ครั้งนี้ เป็นไปตามสภาพของครุภัณฑ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องทาการพิจารณาตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ด้วยตนเอง หากได้มีการอนุมัติการจาหน่ายให้กับผู้ชนะแล้ว โดยจะไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ภายหลัง
4.5 ผู้ ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง หรือค่าจดทะเบียน โอน
กรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียนต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น และจะต้องลบตราสัญลักษณ์เทศบาล หรือตัวอักษร
ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลออกจากพัสดุครุภัณฑ์ที่ประมูลได้
4.6 ผู้ ช นะการประมูล จะต้องรับผิ ดชอบในการเคลื่ อนย้ายพัส ดุครุภัณฑ์ที่ประมูล ได้ออกจาก
บริเวณที่พัสดุครุภัณฑ์ตั้งอยู่ ให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ชาระเงินครบถ้วน หาก
ล่วงเลยเวลาดังกล่าว เทศบาลตาบลนางแลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
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4.7 เทศบาลตาบลนางแล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้ประมูล
สมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบล
นางแล เป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
4.8 ห้ามมิให้คณะกรรมการผู้ดาเนินขายทอดตลาด พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ขาย
เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเสนอราคาในการขายโดยวิธีทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้ดาเนินการเอง
5. การชาระเงิน
ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องนาเงินสดมาชาระให้แก่เทศบาลตาบลนางแล ตามจานวนเงิน
ที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลไม่สามารถชาระเงินได้ในคราวเดียวกันได้ให้
วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชาระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทา
การ นับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชาระให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เละเทศบาล
ตาบลนางแล จะริบเงินที่วางได้ จะดาเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
6. กาหนดการพิจารณาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่ทาการขายทอดตลาด
หากผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จะทาการขายทอดตลาด ให้ติดต่อ
ได้ที่กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตาบลนางแลในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่ได้มาตรวจสภาพพัส ดุ
ครุภัณฑ์นี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว หากมีความผิดพลาด
ใดให้ถือว่ามิใช่ความผิดของเทศบาลตาบลนางแล
เทศบาลตาบลนางแล จะประกาศผู้ ช นะการประมูล ขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขาย
ทอดตลาด โดยถือว่าผู้การประมูล ได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบ หาก
มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทาโดยไม่สุจริต เช่น การลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลนางแล
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
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ผู้ ส นใจเข้ าร่ ว มการประมู ล ขายทอดตลาด สามารถติ ด ต่อ สอบถามรายละเอี ย ดและดู ส ภาพ
ทรัพย์สินได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลนางแล ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11
กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 –
176586 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.nanglae.go.th
ประกาศ ณ วันที่

29

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรีตาบลนางแล

