
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
เร่ือง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ!ชํารุด เส่ือมสภาพการใช$งาน  จํานวน 89 รายการ 

************************** 
ด�วยเทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค#จะ

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ#ชํารุด  เสื่อมสภาพการใช�งานของเทศบาลตําบลปรุใหญ�  จํานวน 89 รายการ  
ประจําป, 2559  ตามบัญชีรายการครุภัณฑ#ที่ชํารุดแนบท�าย  โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขในการขายดังน้ี 
 1. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
    กําหนดย่ืนซองใบเสนอราคาในวันที่  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น. และจะทําการเป;ดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  ต้ังแต�เวลา 11.00 น. เป<นต�นไป  ณ ห�องประชุม
เทศบาลตําบลปรุใหญ� 
 2. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
    2.1 เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ#ที่ชํารุด  โดยวิธีการย่ืนซอง
เสนอราคา 
    2.2 ผู�เสนอราคาจะต�องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ ย่ืนต�อคณะกรรมการดําเนินการขาย
ทอดตลาดของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  2.2.1 กรณีเป<นบุคคลธรรมดา ให�ใช�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน 
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน 1 ชุด 
  2.2.2 กรณีผู�เสนอราคาเป<นนิติบุคคล ให�ใช�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บ�าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห�างหุ�นส�วน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  จํานวน 1 ชุด  กรณี
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทนต�องมีหนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากรแสตมปBตามที่กฎหมายกําหนด 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน ของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ พร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง อย�างละ 1 ชุด 
  2.2.3 ผู�เสนอราคาต�องย่ืนใบเสนอราคาตามแบบที่เทศบาลตําบลปรุใหญ�กําหนดไว�  โดยไม�มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาให�ชัดเจน จํานวน
เงินท่ีเสนอราคาจะต�องระบุให�ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม�มีการขูด ลบ หรือแก�ไข หากมีการขูด ลบ 
ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง จะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ทุกแห�งด�วย 
    2.3 การขายทอดตลาดคร้ังน้ี เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาจาก
ราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท�ายประกาศนี้  ทั้งนี้ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเป<นเงินบาทและ
เสนอราคาเพียงราคาเดียว ราคาเหมารวมจะต�องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ กรณีตัวเลขและตัวหนังสือไม�
ตรงกัน ให�ถือตัวหนังสือเป<นสําคัญ 
   2.4 ผู�ท่ีชนะการเสนอราคาจะต�องเป<นผู�เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ซ่ึงราคาดังกล�าวจะต�องไม�ตํ่ากว�า
เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได�กําหนดไว� 
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   2.5 เทศบาลตําบลปรุใหญ� ทรงไว�ซ่ึงสิทธิจะไม�พิจารณาราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอท้ังหมดก็ได� หรือยกเลิกการเสนอราคาก็ได�สุดแต�จะพิจารณา  หากปรากฏว�าผู�เสนอราคาสมยอมในการ
เสนอราคา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน#ของทางราชการเป<นสําคัญและถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลปรุใหญ� เป<น
เด็ดขาด  ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได� 
    2.6 ผู�ชนะการเสนอราคาจะต�องนําเงินสดมาชําระให�แก�เทศบาลตําบลปรุใหญ� ตามจํานวนเงินท่ี
เสนอราคาไว�ในวันย่ืนซอง หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให�เป<นผู�ชนะการเสนอราคา หากผู�ชนะการเสนอราคา
ไม�สามารถนําเงินสดมาชําระในคราวเดียวกันได� ให�วางเงินไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 25 ของราคาท่ีเสนอไว� โดยทาง
เทศบาลจะออกใบเสร็จรับเงินไว�เป<นหลักฐาน และส�วนท่ีเหลือจะต�องชําระให�ครบถ�วนภายใน 3 วันทําการ นับ
แต�วันที่ชนะการเสนอราคา หากไม�ชําระให�ครบถ�วนภายในกําหนดเวลาดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธ์ิ เทศบาล
ตําบลปรุใหญ� จะริบเงินท่ีวางมัดจําไว� แล�วขายทอดตลาดใหม�ต�อไป 
  ถ�าปรากฏว�าการขายทอดตลาดคร้ังใหม�ได�เงินที่ขายทอดตลาด ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินที่ริบไว�ไม�คุ�ม
กับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู�ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต�องรับผิดชอบในส�วนท่ีขาดอยู� พร�อมทั้ง
ค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ 
    2.7 ผู�ชนะการเสนอราคาจะต�องขนย�ายพัสดุครุภัณฑ#ที่เสนอราคาได�ทั้งหมด พร�อมทั้งลบตรา
สัญลักษณ#ตัวอักษร หรือตัวเลขอ่ืนใดอันเก่ียวข�องกับเทศบาลตําบลปรุใหญ� ออกจากบริเวณท่ีพัสดุนั้นต้ังอยู�ให�
เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทําการ นับแต�วันที่ชําระเงินครบถ�วน  หากล�วงเลยกําหนดเวลาดังกล�าว  เทศบาลตําบล
ปรุใหญ� จะไม�รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน การเคลื่อนย�ายพัสดุครุภัณฑ#ออกไปจากบริเวณเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ผู�ท่ีชนะการเสนอราคาจะต�องระมัดระวังมิให�เกิดความเสียหายแก�ทรัพย#สินของทางราชการ หาก
มีความเสียหายเกิดข้ึน ผู�ท่ีชนะการเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
    2.8 ราคาทรัพย#สินที่เทศบาลตําบลปรุใหญ� นํามาขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันเสนอราคาและวันท่ี
นัดหมายดูสภาพทรัพย#สินที่จะขายทอดตลาด โดยขายพร�อมอุปกณ#ประกอบตามสภาพที่เห็น ผู�เสนอราคาไม�
อาจเรียกร�องหรือร�องขอให�เทศบาลตําบลปรุใหญ� ดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต�อ
เติม หรือแก�ไขให�พัสดุครุภัณฑ#ที่ประมูลมีสภาพดีข้ึน 
    2.9 ผู�เสนอราคาได� จะต�องเป<นผู�ชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ ในการจดทะเบียน ค�าภาษี ค�าขนย�าย
ต�างๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืนด�วยตนเองทั้งสิ้น 
    2.10 ห�ามมิให�คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและผู�ขาย เข�า
เสนอราคา หรือใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าเสนอราคาในการขายโดยวิธีทอดตลาดซ่ึงตนเป<นผู�อํานวยการการเอง 

   2.11 เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะประกาศผู�ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด ณ สถานทีจัดการขาย
ทอดตลาด โดยถือว�าผู�ชนะการเสนอราคาได�ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด ท้ังนี้ขอ
สงวนสิทธ์ิจะยกเลิกผลประกาศเสนอราคาขายทอดตลาด แม�จะได�ประกาศไปแล�วก็ตาม โดยไม�จําเป<นต�องแจ�ง
ให�ผู�ชนะทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได�ว�าการเสนอราคาขายทอดตลาดนั้น ได�กระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การออก
เอกสารอันเป<นเท็จ หรือใช�ช่ือบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน หรือเป<นผู�มีผลประโยชน#
ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน เป<นต�น  เพื่อประโยชน#ของทางราชการเป<นสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินใจของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ� เป<นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได�ทั้งสิ้น 

  2.12 โดยประกาศฉบับนี้ เทศบาลตําบลปรุใหญ� ถือว�าผู�เข�าเสนอราคาทุกรายได�รับทราบเง่ือนไขการ
ขายทอดตลาดทรัพย#สินของเทศบาลตําบลปรุใหญ� คร้ังน้ีดีแล�ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร�งครัดทุก
ประการ 
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3. กําหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ!ที่ทําการขายทอดตลาด 
   3.1 ผู�สนใจเข�าร�วมการเสนอราคา ประสงค#จะดูสภาพพัสดุครุภัณฑ# ท่ีเทศบาลตําบลปรุใหญ� ทําการ

ขายทอดตลาด ให�มาพร�อมกัน ณ ห�องประชุมเทศบาลตําบลปรุใหญ� ในวันท่ี 27  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  
เวลา 09.30 น. เพ่ือให�เจ�าหน�าที่จะได�นําไปดูพัสดุครุภัณฑ#ท่ีเทศบาลตําบลปรุใหญ�จะขายทอดตลาด ต�อไป 

   3.2 หากผู�เข�าร�วมเสนอราคารายใด ไม�มาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ#ในวันและเวลาที่กําหนด ให�ถือว�า
ผู�เข�าร�วมเสนอราคารายน้ันรับทราบถึงสภาพพัสดุครุภัณฑ#ท่ีจะทําการขายทอดตลาดดีแล�ว เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ� จะไม�รับผิดชอบในความชํารุดบกพร�องหรือความเสียหายในทรัพย#สินท่ีนําออกมาขายทอดตลาดในคร้ังน้ี 
ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  ผู�สนใจเข�าร�วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ#ชํารุดเสื่อมสภาพ สามารถนํา
เอกสารมาขอรับเอกสารเสนอราคาขายทอดตลาด ดังนี้ 
  1. กรณีเป<นบุคคลธรรมดา ให�นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน 
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  จํานวน 1 ชุด 
  2. กรณีนิติบุคคล เข�าเสนอราคาต�อส�วนราชการ ให�นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ�าน หนังสือรับรองของบริษัท หนังสือจดทะเบียนห�างหุ�นส�วน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
จํานวน 1 ชุด กรณีมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนมารับเอกสารเสนอราคาแทน ให�นําหนังสือมอบอํานาจพร�อมติด
อากรแสตมปBตามที่กฎหมายกําหนด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน ของผู�มอบอํานาจ
และผู�รับมอบอํานาจพร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง อย�างละ 1 ชุด 
  ติดต�อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝPายพัสดุและทะเบียนทรัพย#สิน กองคลัง 
เทศบาลตําบลปรุใหญ� ระหว�างวันท่ี 19 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 27 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  
หรือสอบถามทางโทรศัพท#หมายเลข 044-300466  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายสุรศักด์ิ  ประสงค#หิงษ#) 
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

 
 
 
 


