
 
ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ!ชํารุด เสื่อมสภาพการใช$งาน จาํนวน ๑๓ รายการ 
********************* 

ด$วยเทศบาลตําบลปรุใหญ� มีความประสงค!จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ!ชํารุด เสื่อมสภาพการ 
ใช$งานของ เทศบาลตําบลปรุใหญ� จํานวน  ๑๓ รายการ  ประจําป, ๒๕๕๘ ตามบัญชีรายการครุภัณฑ!ที่ชํารุดแนบท$าย 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายดังน้ี 
         ๑.   กําหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
               กําหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.    
และจะทําการเป<ดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต�เวลา ๑๑.๐๐ น.เป=นต$นไป ณ ห$องประชุมเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ� 

๒. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
๒.๑ เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะดําเนินการขายทอดตลาดพสัดุครุภัณฑ!ท่ีชํารุด โดยวิธีการยื่นซองเสนอ 

ราคา 
              ๒.๒ ผู$เสนอราคาจะต$องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ ยื่นต�อคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
                    ๒.๒.๑ กรณีเป=นบุคคลธรรมดา ให$ใช$สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$าน พร$อม
รับรองสําเนาถูกต$อง  จํานวน ๑ ชุด 
                    ๒.๒.๒ กรณีผู$เสนอราคาเป=นนิติบุคคล ให$ใช$สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ$าน 
หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห$างหุ$นส�วน พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง  จํานวน ๑ ชุด    กรณีมอบอํานาจให$
บุคคลอ่ืนทําการแทนต$องมีหนังสือมอบอํานาจพร$อมติดอากรแสตมปCตามท่ีกฎหมายกําหนด       สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$าน ของผู$มอบอํานาจและผู$รับมอบอํานาจพร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง อย�างละ ๑ ชุด 
                    ๒.๒.๓ ผู$เสนอราคาต$องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่เทศบาลตําบลปรุใหญ�กําหนดไว$ โดยไม�มีเงื่อนไข
ใดๆ ท้ังสิ้น และจะต$องกรอกข$อความให$ถูกต$องครบถ$วน  ลงลายมือชื่อผู$เสนอราคาให$ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอราคา
จะต$องระบุให$ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม�มีการขูด ลบ หรือแก$ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก$ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต$องลงลายมือชื่อผู$เสนอราคาพร$อมประทับตรา (ถ$ามี) กํากับไว$ทุกแห�งด$วย 
              ๒.๓ การขายทอดตลาดคร้ังน้ี เทศบาลตาํบลปรุใหญ� จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคา
เหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท$ายประกาศน้ี ท้ังนี้ผู$เสนอราคาจะต$องเสนอราคาเป=นเงินบาทและเสนอราคาเพยีง
ราคาเดียว ราคาเหมารวมจะต$องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ กรณีตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให$ถือตัวหนังสือ
เป=นสําคัญ 
              ๒.๔ ผู$ท่ีชนะการเสนอราคาจะต$องเป=นผู$เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ซ่ึงราคาดังกล�าวจะต$องไม�ต่ํากว�า
เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได$กําหนดไว$ 
              ๒.๕ เทศบาลตาํบลปรุใหญ� ทรงไว$ซึ่งสิทธิจะไม�พิจารณาราคาสูงสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได$ หรือยกเลิกการเสนอราคาก็ได$สุดแต�จะพิจารณา หากปรากฏว�าผู$เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา ท้ังนี้
เพื่อประโยชน!ของทางราชการเป=นสําคัญและถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลปรุใหญ� เป=นเด็ดขาด ผู$เสนอราคาจะ
เรียกร$องค�าเสียหายใด ๆ มิได$ 
 



-๒- 
 
              ๒.๖ ผู$ชนะการเสนอราคาจะต$องนําเงินสดมาชาํระให$แก�เทศบาลตําบลปรุใหญ�  ตามจํานวนเงินที่เสนอราคา
ไว$ในวันย่ืนซองหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให$เป=นผู$ชนะการเสนอราคา หากผู$ชนะการเสนอราคาไม�สามารถนําเงินสด
มาชาํระในคราวเดียวกันได$ ให$วางเงินไว$ไม�น$อยกว�าร$อยละ ๒๕ ของราคาท่ีเสนอไว$ โดยทางเทศบาลจะออก
ใบเสร็จรับเงินไว$เป=นหลักฐาน และส�วนที่เหลือจะต$องชําระให$ครบถ$วนภายใน ๓ วันทําการ นับแต�วันที่ชนะการเสนอ
ราคา หากไม�ชาํระให$ครบถ$วนภายในกําหนดเวลาดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์ เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะริบเงินท่ีวางมัดจํา
ไว$แล$วขายทอดตลาดใหม�ต�อไป 
                    ถ$าปรากฏว�าการขายทอดตลาดคร้ังใหม�ได$เงินที่ขายทอดตลาด ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินท่ีริบไว$ไม�คุ$มกับราคา
ท่ีขายทอดตลาดเดิม  ผู$ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต$องรับผิดในส�วนราคาท่ีขาดอยู�พร$อมทั้งค�าใช$จ�ายที่เพ่ิมข้ึนโดย
ไม�มีเง่ือนไขใด ๆ  
              ๒.๗ ผู$ชนะการเสนอราคาจะต$องขนย$ายพสัดุครุภัณฑ!ที่เสนอราคาได$ท้ังหมด  พร$อมท้ังลบตราสัญลักษณ!
ตัวอักษร  หรือตัวเลขอ่ืนใดอันเก่ียวข$องกับเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นต้ังอยู�ให$เสร็จสิ้นภายใน ๓ 
วันทําการ นับแต�วันชาํระเงินครบถ$วน  หากล�วงเลยกําหนดเวลาดังกล�าวเทศบาลตําบลปรุใหญ�จะไม�รับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดข้ึน  การเคลื่อนย$ายพัสดุครุภัณฑ!ออกไปจากบริเวณเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ผู$ที่ชนะการเสนอราคาจะต$อง
ระมัดระวังมิให$เกิดความเสียหายแก�ทรัพย!สิน ของทางราชการ  หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู$ท่ีชนะการเสนอราคา
จะต$องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
              ๒.๘ ราคาทรัพย!สินท่ีเทศบาลตําบลปรุใหญ� นํามาขายตามสภาพที่ปรากฏ  ณ  วันเสนอราคาและวันท่ีนัด
หมายดูสภาพทรัพย!สินท่ีจะขายทอดตลาด โดยขายพร$อมอุปกรณ!ประกอบตามสภาพท่ีเห็น  ผู$เสนอราคาไม�อาจ
เรียกร$องหรือร$องขอให$เทศบาลตําบลปรุใหญ�ดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต�อเติม หรือแก$ไข
ให$พัสดุครุภัณฑ!ที่ประมูลมีสภาพดีข้ึน 
              ๒.๙ ผู$เสนอราคาได$ จะต$องเป=นผู$ชําระค�าธรรมเนียมต�าง ๆ  ในการจดทะเบยีน ค�าภาษ ี ค�าขนย$ายต�าง ๆ 
และค�าใช$จ�ายอ่ืน ด$วยตนเองทั้งสิ้น 
              ๒.๑๐ ห$ามมิให$คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด พนักงานเทศบาล ลกูจ$างและผู$ขาย เข$าเสนอราคา 
หรือใช$ให$ผู$หนึ่งผู$ใดเข$าเสนอราคาในการขายโดยวิธีทอดตลาดซ่ึงตนเป=นผู$อํานวยการเอง 
              ๒.๑๑ เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะประกาศผู$ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขาย
ทอดตลาด โดยถือว�าผู$ชนะการเสนอราคาได$ยอมรับและจะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ทางราชการกําหนด  ท้ังนี้ขอสงวนสิทธ์ิ
จะยกเลิกผลประกาศเสนอราคาขายทอดตลาด แม$จะได$ประกาศไปแล$วก็ตาม โดยไม�จาํเป=นต$องแจ$งให$ผู$ชนะทราบหาก
มีเหตุที่เชื่อได$ว�าการเสนอราคาขายทอดตลาดน้ัน  ได$กระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การออกเอกสารอันเป=นเท็จ หรือใช$
ชื่อบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  หรือเป=นผู$มีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู$เสนอราคารายอ่ืน  เป=นต$น  
เพ่ือประโยชน!ของทางราชการเป=นสําคัญ และให$ถือว�าการตัดสินใจของเทศบาลตําบลปรุใหญ� เป=นเด็ดขาด  ผู$เสนอ
ราคาจะเรียกร$องค�าเสียหายใด ๆ มิได$ท้ังสิ้น 
              ๒.๑๒ โดยประกาศฉบับนี้  เทศบาลตําบลปรุใหญ�   ถือว�าผู$เข$าเสนอราคาทุกรายได$รับทราบเงื่อนไขการขาย
ทอดตลาดทรัพย!สินของเทศตําบลปรุใหญ�  ครั้งนี้ดีแล$ว  และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร�งครัดทุกประการ 
          ๓. กําหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ)ที่ทําการขายทอดตลาด 
              ๓.๑ ผู$สนใจเข$าร�วมการเสนอราคา  ประสงค!จะดูสภาพพัสดุครุภัณฑ!ท่ีเทศบาลตําบลปรุใหญ� ทําการขาย
ทอดตลาด  ให$มาพร$อมกัน ณ ห$องประชุม เทศบาลตําบลปรุใหญ� ในวันท่ี  ๒๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา  
๐๙.๓๐  น.  เพ่ือให$เจ$าหน$าที่จะได$นาํไปดูพสัดุครุภัณฑ!ท่ีเทศบาลตําบลปรุใหญ�จะขายทอดตลาด ต�อไป 
               
 
 



 
-๓- 

 
               ๓.๒  หากผู$เข$าร�วมเสนอราคารายใด ไม�มาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ!ในวันและเวลาท่ีกําหนด ให$ถือว�าผู$เข$าร�วม
เสนอราคารายน้ันรับทราบถึงสภาพพัสดุครุภัณฑ!ที่จะทําการขายทอดตลาดดีแล$ว  เทศบาลตําบลปรุใหญ�   จะไม�
รับผิดชอบในความชํารุดบกพร�องหรือความเสียหายในทรัพย!สินที่นําออกมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม�ว�ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 
                 ผู$สนใจเข$าร�วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ!ชํารุดเสื่อมสภาพ  สามารถนาํเอกสารมาขอรับ
เอกสารเสนอราคาขายทอดตลาด ดังน้ี 
                 ๑. กรณีเป=นบุคคลธรรมดา ให$นําสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ$าน พร$อมรับรอง
สําเนาถูกต$อง  จํานวน ๑ ชุด 
                ๒. กรณีนิติบุคคล เข$าเสนอต�อส�วนราชการ ให$นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ$าน 
หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห$างหุ$นส�วน พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง  จํานวน ๑ ชุด กรณีมอบอํานาจให$
บุคคลอ่ืนมารับเอกสารเสนอราคาแทน ให$นําหนังสือมอบอํานาจพร$อมติดอากรแสตมปCตามที่กฎหมายกําหนด สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$าน ของผู$มอบอํานาจและผู$รับมอบอํานาจพร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง 
อย�างละ ๑ ชุด 
                     ติดต�อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดได$ท่ีฝPายพัสดุและทะเบียนทรัพย!สิน  กองคลัง เทศบาล
ตําบลปรุใหญ�  ระหว�างวันที่  ๑๖  เดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท!หมายเลข  ๐-๔๔๒๑-๓๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
                              ประกาศ  ณ วันท่ี    ๑๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
                                                               
                                                          (นายสุรศักด์ิ  ประสงค!หิงษ!) 
                                                         นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
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