
 
 
 

-  ส ำเนำคู่ฉบับ  - 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคร็ง 
เร่ือง  ขำยทอดตลำดพสัดุครุภัณฑ์ช ำรุดเส่ือมสภำพ  จ ำนวน  ๙ รำยกำร 

---------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  จ  านวน ๙ รายการ                    
(ตามรายละเอียดแบบทา้ยประกาศ) โดยมีรายละเอียดขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  

 

 ๑. ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีขายทอดตลาด 
     การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะด าเนินการขายทอดตลาด   
ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าลเคร็ง ในวนัท่ี  ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕  โดยให้ผูส้นใจเขา้ร่วมการ
ประมูลขายทอดตลาดพสัดุครุภณัฑ์ท่ีช ารุด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. และ
คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด จะท าการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป 
 ๒.เง่ือนไขการขายทอดตลาด 
     ๒.๑ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตดัสินช้ีขาดในเร่ืองตวับุคคลผู ้
ประมูลไดแ้ละราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงดว้ยการ
เคาะไม ้
     ๒.๒ ผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมประมูลจะต้องเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้นโดยน า
ส าเนาหลกัฐานพร้อมรับรองความถูกตอ้งของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขาดทอดตลาดในวนั
ลงทะเบียนดงัน้ี 
     ๒.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาใหน้ าส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นมาแสดง 
     ๒.๒.๒ กรณีนิติบุคคลใหน้ าหนงัสือบริคณฑส์นติหรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทัมาแสดง 
     ๒.๒.๓ กรณีตวัแทนให้น าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด    
มาแสดง 
     ๒.๓ การเสนอราคาใหผู้เ้สนอราคา เสนอราคาดว้ยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอยา่งเดียว 
     ๒.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการขาดทอดตลาดเห็นวา่ ราคาท่ีผูป้ระมูลราคาเสนอราคาสูงสุดแต่ยงัต ่า
กว่าราคากลางท่ีประเมินไว ้คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการท่ีไม่เห็นสมควรนั้น
ออกจากการขายทอดตลาดได ้
     ๒.๕ ผู ้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซ่ึงตนเสนอราคาสูง ข้ึนไป หรือเ ม่ือ
คณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด 
 
            -/๒.๖ ผูป้ระมูล... 



 

-๒- 
     ๒.๖ ผูป้ระมูลราคาได้จะตอ้งน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตาม
จ านวนเงินท่ีประมูลไดใ้นวนัประมูลหลงัจากเสร็จส้ินการประมูล หากผูป้ระมูลไดไ้ม่สามารถช าระเงินสด
ในคราวเดียวไดใ้ห้วางเงินไวใ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของราคาท่ีประมูลได ้และส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระให้
ครบถ้วนภายใน ๓ วนัท าการนับตั้งแต่วนัท่ีประมูลได้ หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะริบเงินท่ีวางไวแ้ลว้ขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 
     ๒.๗ การขาดทอดตลาดคร้ังน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะขายทอดตลาดครุภณัฑ์ท่ี
ช ารุดทั้งหมดจากราคาเหมารวม 
     ๒.๘ ผูป้ระมูลได้จะตอ้งขนยา้ยพสัดุท่ีประมูลไดท้ั้งหมดออกจากบริเวณท่ีพสัดุนั้นตั้งอยู่ให้
เสร็จส้ินภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีช าระเงินครบถว้น หากล่วงเลยก าหนดเวลาดงักล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็ง จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายอนัเกิดข้ึนได ้
     ๒.๙ การเคล่ือนยา้ยพสัดุออกไปจากบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ผูป้ระมูลไดต้อ้ง
ระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของทางราชการ หากมีความเสียหาเกิดข้ึน ผูป้ระมูลไดต้อ้ง
รับผดิชอบในความเสียหายนั้น 
     ๒.๑๐ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหน่ึง ราคา
ใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการ
หน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการขาดทอดตลาดคร้ังน้ีก็ไดสุ้ดแลว้แต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตดัสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เป็นเด็ดขาด ผู ้
ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้
 ๓.ก าหนดพิจารณาดูสภาพครุภณัฑท่ี์ท าการขายทอดตลาด 
     หากผูส้นใจเขา้ร่วมการประมูล ประสงคจ์ะดูสภาพครุภณัฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ท าการขายทอดตลาด ใหม้าพร้อมกนัในวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

 ผูส้นใจเขา้ร่วมการประมูลขายทอดตลาดครุภณัฑ์ช ารุดเส่ือมสภาพ สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ระหว่างวนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วนัท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หรือ สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๗๕๔๗-๖๐๗๐ ในวนัและเวลาราชการ 
   

จึงประกาศมาเพื่อใหท้ราบโดยทัว่กนั 
   

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี …๑๔…. เดือนพฤศจิกำยน   พ.ศ.  ๒๕๕๕   
      

(ลงช่ือ)    สมนึก  ฤทธิรงค์ 
     (นายสมนึก  ฤทธิรงค)์ 

     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง ปฏิบติัหนา้ท่ี 
      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง 



 
 

 

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศกำรจ ำหน่ำยพสัดุโดยวธีิขำยทอดตลำด 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคร็ง อ ำเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมรำช 
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