
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร  
เรื่อง    การขายทอดตลาดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ
ด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จ านวน        
73 รายการ  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่า  ใช้ราคารวม          
ในอัตราขั้นต่ าที่คณะกรรมการประเมินราคาก าหนด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,900.-บาท (-สามพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน-) ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดและผู้เสนอราคาท่ีมีอยู่ โดยมีรายละเอียดในการขายทอดตลาด ดังนี้ 

 1.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด  
  1.1  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดต้องเข้ามาลงทะเบียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยน าส าเนา
หลักฐานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันที่ 26 กันยายน 
2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ ลานใตอ้าคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบล    นาสาร  

1.2  คณะกรรมการขายทอดตลาดจะท าการประมูลในวันที่ 26 กันยายน 2560 และเริ่ม
ประมูลตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลนาสาร จนกว่าการประมูลจะ
แล้วเสร็จ  

1.3  ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาด ติดต่อขอดูสภาพพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. 

2.  เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมการประมูลราคาด้วยวาจาต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ มีดังนี้ 
2.1  กรณีบุคคลธรรมดา ให้น าส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนา

ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า มาแสดง 
2.2 กรณีนิติบุคคล ให้น าส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
ทุกหน้า มาแสดง 

 2.3  กรณีตัวแทนให้น าหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    
ทุกหน้า มาแสดง 

3.  ข้อก าหนด/เงื่อนไข/หลักเกณฑ์การพิจารณาในการประมูล 
 3.1  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดต้องเข้ามาลงทะเบียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยน าส าเนา

หลักฐานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันขายทอดตลาด 
3.2  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น  

3.3  คณะกรรมการขายทอดตลาด จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคา
ในการขายทอดตลาด 
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3.4  คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาขายทอดตลาดขั้นต่ าที่จะขายให้ผู้สู้ราคาทราบ
ก่อนการเสนอราคา จากนั้นให้สู้ราคาด้วยวาจาตามรายชื่อที่ขอลงทะเบียน และการเสนอราคาครั้งแรกต้อง       
ไม่ต่ ากว่าราคาประเมินขั้นต่ าท่ีคณะกรรมการประเมินได้ก าหนดราคาไว้ 

3.5  เมื่อผู้ประมูลสู้ราคาแล้ว จะถอนค าสู้ราคาไม่ได้ 
 3.6  คณะกรรมการขายทอดตลาด จะพิจารณาขายพัสดุให้แก่ผู้ประมูลรายที่เสนอราคาสูงสุด 

และเป็นราคาท่ีคณะกรรมฯ เห็นควรแล้ว โดยใช้วิธีการนับหนึ่งสองสาม และจะประกาศราคาและหมายเลขของ
ผู้ประมูลรายล่าสุดที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล 

3.7  ผู้ประมูลได้ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อ
คณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด  

 3.8  หากคณะกรรมการขายทอดตลาดพิจารณาเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลสูงสุดไม่เพียงพอ คณะ
กรรมการฯ อาจถอนรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และเทศบาลต าบลนาสาร
ทรงไว้ซึ่งที่จะยกเลิกการขายในรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 3.9  การขายทอดตลาดครั้งนี้เทศบาลต าบลนาสาร จะขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุดทั้งหมดจาก
ราคาเหมารวม ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลต าบลนา
สารด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือแก้ไขพัสดุดังกล่าวได้ 

 3.10  เทศบาลต าบลนาสารทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลยังไม่สมควรขายหรือมีเหตุอย่างอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดของเทศบาลต าบล
นาสารเป็นเด็ดขาด ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.  การขนย้ายพัสดุและการช าระเงิน 
 4.1  ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากเทศบาลต าบลนาสารให้เสร็จสิ้น

ภายใน 2 วันท าการ นับแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลต าบล    นาสารจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนทั้งสิ้น 

 4.2  การเคลื่อนย้ายพัสดุออกจากเทศบาลต าบลนาสาร ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหาย
นั้น 

 4.3  ผู้ประมูลได้ต้องน าเงินสดมาช าระค่าพัสดุที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนในคราวเดียวในวัน
ประมูล หากไม่สามารถน าเงินสดมาช าระในคราวเดียวได้ ให้วางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคา
พัสดุที่ประมูลได้ และต้องช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันรุ่งขึ้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกริบเงิน
มัดจ าทั้งหมด โดยสามารถช าระเงินได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร และกองคลังจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็น
หลักฐาน 

 4.4  หากผู้ประมูลได้ไม่ช าระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.3 เทศบาลต าบล  นา
สารจะน าสิ่งของดังกล่าวไปด าเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาและค่าขายทอดตลาดชั้น
เดิม ผู้ประมูลไดค้รั้งแรกจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด 
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  ผู้สนใจซื้อพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จ านวน 73 รายการ 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์ 0-7576-3265 ต่อ 201, 202 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ www.nasan.go.th 

   ประกาศ ณ วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

      (ลงชื่อ)      พยงค์ สงวนถ้อย 
                (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 

                                                        นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 

 
 

 


