
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยองค ์การบร ิหารส,วนตำบลสระสี,มุม ม ีความประสงค์จะขายทอดตลาดพ ัสดุคร ุภ ัณฑ ์ 
ยานพาหนะและขนส่งที,ขำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๒ รายการ มีรายละเอียดและราคากลางของ 
ครุภัณฑ์ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ดังนี้ 

๑. เงื่อนไขการขายทอดตลาด
๑.๑ ในการขายทอดตลาด ผู้เข้าประมูลจะต้องทำการพิจารณา ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ด้วย 

ตนเอง คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับในสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะ 
ไม่มีการโต้แย้งใดๆในภายหลัง

๑ .๒ คณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา หรือ 
การเสนอราคาแบบปากเปล่า แบบราคารวมในวันที่.๑๒.ทันยายน.๒๔๖๔.เวลา.๑.๑.,๑ ๐ น..เป็นต้นไป

๑.๓ ผู้ม ีส ิทธิ้เข ้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ท ีลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น ในวัน 
ประมูลผู้เข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เพื่อขอรับบีายเข้า 
ประมูลโดยนำหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดด้วยดังนี้

๑.๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดา จะต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้เข้าประมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๑.๓.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบ 

อำนาจของนิติบุคคลนั้นมามอบไวให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๓.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมบี 
ตามกฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประขาซนและรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ 
และผู้รับมอบอำนาจ

๑ .๔ วิธีการขายทอดตลาด จะใข้วิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด โดย 
การยกบ้ายเพื่อเสนอซื้อในราคาเริ่มต้นโดยกำหนดราคาเริ่มต้นของการประมูล ราคา ๒๑,๔๐๐.0๐- บาท (-สอง 
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยราคาที่เสนอต้องเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริมต้น จะเสนอราคาตํ่ากว่าเริ่มต้น 
ไม่ได้ และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๔๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือ 
มากกว่า

/ ๒.๔ในระหว่าง...



-๒-
๑ . ๕ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด คณะกรรมการจะทำการขายทอดตลาดจนได้ราคา 

สูงสุด คณะกรรมการขายทอดตลาดจะขานราคา และนับ ๑ ถึง ๓ และหากไม,มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น คณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดจะขานราคาสูงสุดนับสาม พร้อมเคาะไม้หรือกิริยาอย่างใดอย่างหน่ึง ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุด 
ดังกล่าว ทั้งนี้ การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด

๑ . ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี,มุม สงวนสิทธ้ีที,จะไม1ขายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 
ขนส่งที่ขำรุด ให้แก,ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม คณะกรรมการขายทอดตลาด 
อาจพิจารณาถอนทรัพย์สินนั้น ออกจากการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ หากปรากฎว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอ 
ราคา และเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็น 
เด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มิได้

๑ .๗ เมื่อได้เสนอสู้ราคาแล้ว ผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาไม่ได้
๑.๘ พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ขำรุด ที'นำออกมาขายทอดตลาด องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสระสี่มุมขายตามสภาพที,ปรากฏ ณ วันประมูล โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามสภาพที,เห็น ผู้ 
ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอให้ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีชี้นได้

๑.๙ ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลสระสี,มุม เข้าสู้ราคาหรือใช้ให้บุคคลใดเข้าสู้ราคาแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ 
มาตรา ๕๑๑ และมาตรา ๕๑๒

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
๒.๑ กำหนดดูสภาพของพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที,ขำรุด ก่อนเข้าร่วมการขาย 

ทอดตลาด ในวันท่ี.!๑๒กันยายน.๒๕๖๕.ตั้งแต่น่วลา.๐๙.o ๐.น...อึง.๑0,,๐๐.น.. ณ จุดที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
สระสี,ม ุมเก ็บรักษาพ ัสดุไว ้ โดยเจ้าหน ้าท ี,ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่ม ุมจะเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง 
รายละเอียดของพัสดุที่จะขายให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาทราบ

๒.๒ ผู้ประมูล ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล ในวันท่ี ๑๒..กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง 
เวลา..๑๐,๐๐..น,ถึง.๑๑...๐o.น, ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

๒.๓ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที'ขำรุด ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี'มุม ในวันท่ี .๑๒..กันยายน..๒๕๖๕ เวลา. .รุ)©.•.รุ)0..*น. เป็นต้นไป 

๔. การจ่ายเงินและการขนย้าย
๔.๑ ผู้ชนะการประมูลราคา จะต้องจ่ายเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมเป็นเงินสด 

ถูกต้องตามจำนวนเงินที'ได้ประมูลราคาได้ หลังจากการประมูลได้เสร็จสิ้นลงทันที พร้อมลงนามในบันทึกตกลงซื้อ 
สิ่งของจากการขายทอดตลาด และจะต้องกำหนดเวลาขนย้ายพัสดุ ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมให้ 
เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที'ได้ขำระเงินถูกต้อง หากล,วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสระสี'มุม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมจะไม่ 
คืนเงินให้ไม'ว่ากรณีใดๆ หากผู้ประมูลได้ละเลยไมใช้ราคาที่เสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมจะดำเนินการ 
ขายพัสดุที่ชำรุดอีกครั้ง และหากได้เงินไม,คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ประมูลได้คร้ังแรกซึ่งละเลยไมใช้ราคา 
ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

/ ๒. ค่าธรรมเนียม...



-๓-

เองท้ังส้ิน
๒. ค่าธรรมเนียม ภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง ผู้เช้าประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ถือว่าผู้เช้าประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขาย 
ทอดตลาด ครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งาบพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดข่าวประซาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ 
vwvw.sa.simum.go.th และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๙๖๒-๖๙๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี \ร> กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

( นายธนยนต์ สระทองหน )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

http://www.gprocurement.go.th


ลำดับ
ที ่

รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน /  
(หน่วย)

ระยะเวลา 
อายุการใช ้
งาน (ปี)

มูลค่าท่ีจัดซ้ือ 
(บาท)

ราคากลาง 
ขาย

ทอดตลาด 
(บาท)

๑ รถจักรยานยนต์ สีฟ้า

ย่ีห้อ HONDA แบบ NF 
๑๐๐ M ขนาด ๙๗ CC 
เลขเครื่อง NF ๑๐๐ ME- 
๐๐๕๑๓๙๖ เลขทะเบียน 
กพต ๖๑๐ นครปฐม

OOĜ! (ร̂(ริ) 0 0 0 (9 ) ๑ คัน ๒๓ ๔๐,๕๐๐.๐๐ (ริ), CslO O

๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) รถ 
กระบะ

ย่ีห้อ MAZDA เลขตัวรถ 
MMdUNDD - 
๓๑๐๐๑๓๖๗๑๒ เลข 
เครื่องยนต์ WLAT- 
๑๗๙๑๒๔ เลขทะเบียน 
บบ ๕๘๔๐ นคปฐม

๐๐๑ ๔๓ ๐๐๐๑ ๑ คัน ๒๑ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน ๔๓๐,๕๐(ว l§DS),(ŝ O o



รายละเอียดข้อมูลรถ จำบวน to คัน

๑. รถจักรยานยนต์ สีฟ้า ย่ีห้อ HONDA แบบ NF ๑ 00  M ขนาด ๙๗ CC 
เลขเคร่ือง NF ๑ 0 0  M E -oo£๑๓๙๖ เลขทะเบียน กพต ๖๑0  นครปฐม

๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) รถกระบะ ย่ีห้อ MAZDA เลขตัวรถ MMrfUNDD - ๓๑00๑๓๖๗๑๒  
เลขเคร่ืองยนต์ WLAT-๑๗๙๑๒๔ เลขทะเบียน บบ ๕๘๔๐ นครปฐม


