
ประกาศเทศบาลตําบลเหมืองใหม
เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพยสินเสื่อมสภาพ จํานวน 1 รายการ

----------------------------

ดวยเทศบาลตําบลเหมืองใหม มีความประสงคจะทําการขายทอดตลาดทรัพยสินเสื่อมสภาพ
จํานวน 1 รายการ ไดแก  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (4 ประตู) จํานวน 1 คัน  หมายเลขครุภัณฑ
002 -43 -0001 โดยวิธีการประมูลดวยวาจา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังตอไปนี้

1. กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดทรัพยสินของเทศบาลตําบลเหมืองใหม  จะดําเนินการขายทอดตลาด  ณ

หองประชุมเทศบาลตําบลเหมืองใหม ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 โดยวิธีการประมูลดวยวาจา ในอัตราข้ัน
ต่ําท่ีคณะกรรมการประเมินราคา  ไดกําหนดราคาเปนราคาเริ่มตนการประมูล โดยถือราคารวม  เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 30 ,000 .- บาท (สามหม่ืนบาทถวน) โดยใหผูสนใจเขารวมประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑท่ีชํารุด
เสื่อมสภาพ  และหมดความจําเปนตองใชในราชการ  และใหยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 0 9 .0 0 น. -
10 .00 น. และคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด  จะทําการขายทอดตลาดในเวลา 10 .30 น. เปนตนไป

2. เง่ือนไขในการขายทอดตลาด
2 .1 การขายทอดตลาด  จะขายโดยการประมูลดวยวาจา  ผูเสนอราคา  เสนอราคาดวยวาจา

และตองเสนอราคาเปนเงินบาทอยางเดียว  การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผูประมูลไดและราคาในการขาย
ทอดตลาดนั้น  คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงดวยการเคาะไม  หรือใชกิริยาอ่ืน  อยางใดอยาง
หนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด

2 .2 ผูมีสิทธิเขารวมประมูลจะตองเปนผูท่ีลงทะเบียนเขารวมประมูลราคาเทานั้น  โดยนํา
สําเนาหลักฐานพรอมรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารท่ีนํามาแสดงแกคณะกรรมการขายทอดตลาดในวัน
ลงทะเบียน  ดังนี้

2 .2 .1 กรณีบุคคลธรรมดา ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
2 .2 .2 กรณีนิติบุคคล  ไดแก สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  หรือสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
2 .2 .3 กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน  ใหยื่นหนังสือมอบอํานาจ  ซึ่งติดอากร

แสตมปตามท่ีกฎหมายกําหนด  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
2 .3 หลักเกณฑการพิจารณาในการสูราคาครั้งนี้

2 .3 .1 คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด  จะพิจารณาเสนอขายใหกับผูประมูล
รายท่ีเสนอใหกับเทศบาลตําบลเหมืองใหมมากท่ีสุดในการขายทอดตลาดครั้งนี้

2 .3 .2 คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด  ใหสิทธิประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสัญชาติ
ไทยเขาสูราคา

2 .3 .3 กรณีท่ีเห็นวาเปนการไมสมควร  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  จะยกเลิกการขาย
ทอดตลาดครั้งนี้  และจะเปดดําเนินการขายทอดตลาดครั้งใหมเม่ือเวลาสมควร



- 2 -

2 .4 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการขายทอดตลาดดวยประการใด  ๆ  ก็ดี  และถาใหมีการขาย
ทอดตลาดใหมก็ดี  หรือการยกเลิกการประมูล  โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียด  หรือเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในประกาศ  เพ่ือประโยชนของทางราชการ  ผูประมูลราคาไมมีสิทธิจะเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ  ท้ังสิ้น

2 .5 ผูท่ีประมูลไดตองชําระเงินสด  เปนคาสิ่งของทันทีโดยวางเงินมัดจําไวอยางนอยไมต่ํากวา
รอยละ 50 ของราคาท่ีประมูลได  สวนเงินท่ีเหลือตองนํามาชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทําการ  นับถัดจาก
วันท่ีประมูลพรอมท้ังรับพัสดุท่ีขายทอดตลาดหรือจะชําระเงินสดท้ังหมดพรอมรับพัสดุไปเลยก็ได  ถาเกิน
กําหนดเวลาดังกลาว  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  จะถือวาผูประมูลไดละเลยไมใชราคาและสละสิทธิในสิ่งของท่ี
ประมูลได  ซึ่งเทศบาลตําบลเหมืองใหม  จะริบเงินมัดจําและของท่ีประมูลได

2 .6 ในกรณีท่ีผูประมูลไดท่ีเปนผูเสนอราคาสูงสุดไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ 2 .5 ใหถือวา
สละสิทธิ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะทําการขายทอดตลาดครั้งใหมตอไป  หากราคาสูงสุดท่ีมีผูประมูลไดใน
การประมูลในครั้งตอไปไดจํานวนเงินนอยกวาในครั้งกอนหรือไมคุมกับราคาขายทอดตลาดเดิม  จํานวนเงินยังขาด
อยูเทาใดผูเสนอราคาสูงสุดครั้งกอน  ตามขอ 2 .5 จะตองรับผิดชอบชดใชในจํานวนเงินสวนท่ียังขาดอยูให
ครบถวน

2 .7 กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีตองโอนกรรมสิทธิ์ เชนรถยนต  รถจักรยานยนต  เปนตน  จะตองชําระ
เงินใหครบถวนตามราคาท่ีประมูลได  และทางเทศบาลตําบลเหมืองใหม จะตองนําพัสดุนั้นไปโอนกรรมสิทธิ์อยาง
ชาภายใน 5 วันทําการ  ซึ่งคาฤชาธรรมเนียม  คาอากร  และคาใชจายใด  ๆ  ในการโอนกรรมสิทธิ์พัสดุนั้น  ผู
ประมูลไดจะตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น

2 .8 ผูประมูลราคาไดตองรับผิดชอบในการขนยายสิ่งของท่ีประมูลไดท้ังหมดออกจากบริเวณท่ี
ทรัพยสินนั้นตั้งอยูใหเสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีชําระเงินครบถวนแลว  หากลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว  เทศบาลตําบลเหมืองใหมจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดข้ึนได  และการขนยาย
ทรัพยสินท่ีประมูลไดนั้นออกจากบริเวณเทศบาลตําบลเหมืองใหม  ผูประมูลไดจะตองใชความระมัดระวังมิใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ  หากมีความเสียหายเกิดข้ึน  ผูประมูลไดตองรับผิดชอบในความ
เสียหายนั้น

2 .9 เทศบาลตําบลเหมืองใหม  ทรงไวซึ่งสิทธิหากภายหลังปรากฏวา  เทศบาลตําบลเหมืองใหม
ไมสามารถดําเนินการขายทอดตลาดไดไมวาดวยเหตุใด  ๆ  ก็ตาม  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  ขอสงวนสิทธิท่ี
ยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได  โดยผูเขารวมประมูลจะถือเปนเหตุนํามารองเรียนหรือเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ
กับเทศบาลตําบลเหมืองใหมไมไดท้ังสิ้น

ผูสนใจจะเขารวมประมูลการขายทอดตลาด  สามารถติดตอขอรับเอกสารและสอบถาม
รายละเอียดเงื่อนไขตาง  ๆ  ไดท่ี  กองคลัง  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  ระหวางวันท่ี 15 - 27 ตุลาคม 2563
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท 034   768364 ตอ 1 06 ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็ปไซต
www.muangmaicity.go.th และหากผูสนใจเขารวมประมูลประสงคจะดูสภาพพัสดุครุภัณฑท่ีจะทําการขาย
ทอดตลาด  ใหมาพรอมกันในวันท่ี 2 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแตเวลา 09 .0 0 น. ถึงเวลา 10 .0 0 น. และ
คณะกรรมการขายทอดตลาด  จะทําการขายทอดตลาด  ในวันท่ี 2 8 ตุลาคม 2563 เริ่มประมูลตั้งแตเวลา
10 .30 น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเหมืองใหม

ประกาศ   ณ  วันท่ี 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายเสวก   ภมร)
นายกเทศมนตรตีําบลเหมืองใหม


