
 
ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 

เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเทพาลัยท่ีเสื่อมสภาพ    
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลเทพาลัย        ต าบลเทพาลัย       อ าเภอคง       จังหวัดนครราชสีมา   
มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเทพาลัยที่เสื่อมสภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  จ านวน   62  รายการ  ราคากลาง  4,773.-  บาท ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้    

ก าหนดการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
1.  ก าหนดการ  

  1.1  ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ประมูล ที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนการสู้ราคา 
  1.2 .  ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สิน หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี  เทศบาลต าบลเทพาลัย ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่  24  
เมษายน    2557  ถึงวันที่   14  พฤษภาคม   2557   ในวันและเวลาราชการ 
  ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพทรัพย์สิน ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของ
พัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว 
  1.3  ก าหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันที่   15  พฤษภาคม   2557             โดย
ก าหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และจะด าเนินการประมูลขาย
ทอดตลาดเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลต าบลเทพาลัย ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง                
จังหวัดนครราชสีมา 

  2. เงื่อนไขในการสู้ราคา 

2.1  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยน า 
หลักฐานเอกสาร และส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวัน
ลงทะเบียน ดังนี้ 
  2.1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนและรูปถ่ายของผู้สู้ราคา 
  2.1.2 ทะเบียนบ้าน  
  2.1.3 หนังสือมอบอ านาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอ่ืน และเอกสาร
ประกอบหนังสือมอบอ านาจ (พร้อมติดอากรแสตมป)์ 
  2.1.4 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
   (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง          
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(2) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2.1.5 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2.1.6 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ข้างต้น
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

  2.2 คณะกรรมการขายทอดตลาดผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง
ห้ามเข้าเสนอราคา 
  2.3 เทศบาลต าบลเทพาลัย จะท าการขายโดยวิธีประมูลด้วยวิธีเคาะราคาต่อหน้า
คณะกรรมการขายทอดตลาด และต่อหน้าผู้สู้ราคาท่ีมีอยู่ โดยเสนอราคารวม 
  2.4 คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะราคา โดยที่การเสนอราคา
แต่ละครั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาดจะขานราคาท่ีเสนอ 3 ครั้ง ส าหรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้สนใจจะ
เสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระท าได้ แต่เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ 3 ครั้ง 
และเป็นราคาสูงสุด แล้วจะประกาศราคาของผู้สู้ราคารายล่าสุดและมีราคาสูงสุด เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาอีก คณะ
กรรมการฯจะเคาะราคา เพื่อแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย และราคาสูงสุด  
  2.5 กรณีคณะกรรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุด ยังไม่
เพียงพอคณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ออกจากรายการขาย
ทอดตลาดได้ และเทศบาลต าบลเทพาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นควรนั้นๆ โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลเสนอราคาจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือ
ฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการทั้งสิ้น  
  2.6 ผู้เสรอราคาย่อมพ้นความผูกพันซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงข้ึนไป หรือเมื่อคณะ
กรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด 
  2.7 ราคาทรัพย์สินที่น ามาขายทอดตลาด เทศบาลต าบลเทพาลัย ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ 
วันประมูล ที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ด าเนินการอ่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้  
  2.8 กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ใช่ราคาในรายการประมูลได้ คณะกรรมการฯ จะท าการ
ขายโดยวิธีอ่ืนใด ตามระเบียบของทางราชการ ถ้าได้เงินจ านวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาขายในครั้งแรกผู้ประมูลครั้ง
แรกต้องรับผิดชอบจ านวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น 
  2.9 รายการใดหากมีกฎหมายให้มีขออนุญาต จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของ
นั้นๆ ไปจากทางราชการ 
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  2.10 เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะราคาตกลงขายครุภัณฑ์ ประเภทของใช้
ส านักงาน รายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องช าระเงินทันทีหรือ
วางมัดจ าไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบห้า (25 %) ของราคาท่ีประมูลได้ โดยเทศบาลต าบลเทพาลัย จะออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะต้องช าระให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออก
จากเทศบาลต าบลเทพาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อทรัพย์สินจากการขาย
ทอดตลาด หากไม่ช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เทศบาลต าบลเทพาลัย จะรับเงินมัดจ า
และจะน าครุภัณฑ์นั้น ออกขายโดยวิธีอ่ืนใด ตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป 
  2.11 ผู้สู้ราคา จะต้องด าเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ได้ต่อเมื่อได้ช าระเงินแก่ทางราชการครบ
ตามจ านวนแล้ว และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อทรัพย์สิน
จากการขายทอดตลาด 
  2.12 เมื่อครบก าหนดตามข้อ 2.11 แล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถขนย้ายสิ่งของที่ซื้อ
ขายนั้นออกไปจากเทศบาลต าบลเทพาลัย  ตามก าหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้เทศบาลต าบล
เทพาลัย คิดค่าใช้จ่ายสถานที่เก็บทรัพย์สินเป็นรายวัน นับจากวันที่ครบก าหนดจนถึงขนย้ายออกไปจาก
เทศบาลต าบลเทพาลัย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาท่ีประมูลได้ 
  2.13 การน าทรัพย์สินที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลต าบลเทพาลัย ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เป็นผู้
ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดจากการ
ซื้อขายทรัพย์สินเองทั้งสิ้น (ถ้ามี) รวมทั้งค่าขนย้ายทรัพย์สิน และจะต้องลบตราสัญลักษณ์                       
เทศบาลต าบลเทพาลัย หรือตัวอักษร ตัวเลขอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเทพาลัย ออกจากตัวครุภัณฑ์
ที่ประมูลได้ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท าบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด 
  2.14 การขายทอดตลาดในครั้งนี้ เทศบาลต าบลเทพาลัย จะน าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 509 – มาตรา 517  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่  งานพัสดุ  กองคลัง   ส านักงานเทศบาลต าบล
เทพาลัย  ตั้งแต่วันที่ 24  เมษายน  2557  ถึงวันที่  14  พฤษภาคม  2557   ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  
www.taepalai.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0 - 4497 – 8076  ต่อ  14   ในวันและ
เวลาราชการ 

    ประกาศ   ณ  วันที่      24    เมษายน    2557 

 
 

                                                      

      (นายประทีป    ล้ ากลาง) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
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