
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุดและไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

****************************** 

ด้วย เทศบาลต าบลท่ายาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุดและไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ในราชการ ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจ าปงีบประมาณ 2559 จ านวน 18 รายการ  ตามบัญชีครุภัณฑ์แนบ
ท้ายประกาศนี้  โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนดดังนี้ 

1. ก าหนดการขายทอดตลาด 

  1.1. เทศบาลต าบลท่ายางจะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด รวมจ านวน 18 รายการ 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ต่อหน้าคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดและ
ผู้ประมูลราคาท่ีมีอยู่ 

  1.2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด เข้ามาลงทะเบียนลงชื่อเป็นหลักฐาน
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น.  

  1.3. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดเริ่มประมูลเวลา 09.45 น. เป็นต้นไป
จนเสร็จสิ้นการประมูล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1.4. ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ได้ที่ งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใน วันที่ 
29 กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น. นัดพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าที่ท าการเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคาด้วยวาจา ต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ มีดังนี้ 

   2.1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   2.2. ส าเนาทะเบียนการค้าหรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
   2.3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจ) 

  3. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   3.1. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาขายครุภัณฑ์ให้แก่ผู้
ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับทางราชการมากที่สุด โดยก าหนดดังนี้ 

    3.1.1 ครุภัณฑ์ช ารุดที่เป็นเหล็ก (รายการที่ 1 - 17 ) เหมารวมจ านวน 
17  รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  โดยก าหนดราคาเหมารวมประมูลเริ่มต้นขั้นต่ า  875.-  บาท  
(แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

    3.1.2 ครุภัณฑ์ช ารุดที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป (รายการที่ 18 ) โดยก าหนดราคาประมูลเริ่มต้นขั้นต่ า  3,600.-  บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

      /3.2. เทศบาลต าบลท่ายาง....................................... 
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   3.2. เทศบาลต าบลท่ายาง จะพิจารณาขายครุภัณฑ์ช ารุดและไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป แบ่งออกเป็น 2 รายการ  ดังนี้ 

    3.2.1 ครุภัณฑ์ที่เป็นเหล็ก  (รายการที่ 1 - 17 ) เหมารวมจ านวน  
17  รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  

    3.2.2 ครุภัณฑ์ที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า  (รายการที่ 18 ) เหมารวมจ านวน  
1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

 4.ข้อก าหนดการประมูล/เงื่อนไขในการประมูล  

 4.1. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะไม้ โดย
จะประกาศราคาและหมายเลขของผู้ประมูลราคารายล่าสุด เมื่อไม่มีผู้ประมูลราคาอีก คณะกรรมการฯ จะเคาะ
ไม้เพ่ือแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย 

 4.2. หากคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดพิจารณาเห็นว่า ราคาท่ีผู้ประมูล
สูงสุดไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ อาจถอนรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นออกจากรายการขายทอดตลาดได้ 
และเทศบาลต าบลท่ายาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายในรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ผู้
ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 4.3. ผู้ประมูลได้ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงข้ึน
ไปหรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด 

 4.4. การน าครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลต าบลท่ายาง  ผู้ประมูลราคาสูง
ที่สุดที่ประมูลได้ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจะต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในการโอน
ทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ที่ประมูลได้เองทั้งสิ้น (ถ้ามี) 

 4.5. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประมูลทุกราย ต้องลงทะเบียนและยื่นส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ในวันขายทอดตลาด วันที่  1  สิงหาคม  2559   ระหว่างเวลา   
09.00 – 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้
ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา จะได้หมายเลขประจ าตัวตามล าดับที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้เข้าประมูลราคา
ประสงค์จะเข้าประมูลราคาในนามบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลให้แสดงหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง (พร้อมอากรแสตมป์) ในวันที่ขายทอดตลาด หากมิได้แสดง
หนังสือมอบอ านาจจะถือว่าผู้เข้าสู้ราคานั้นกระท าในนามของตนเอง และผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจะได้รับสิทธิ
เข้าสู้ราคา 

  4.6 การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงิน
บาทเท่านั้น 

 5. การยกเลิกการขายทอดตลาด 

เทศบาลต าบลท่ายางขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายสิ่งของดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิกการประมูล
เสียก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลยังไม่สมควรขายหรือมีเหตุอย่างอ่ืน ในกรณีนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น       /6. การช าระเงินและขนย้ายครุภัณฑ์............ 
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6. การช าระเงินและขนย้ายครุภัณฑ์  

 6.1. ผู้ประมูลได้จะต้องช าระเงินค่าสิ่งของที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนในวันประมูลหรือ
วางเงินมัดจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาสิ่งของท่ีประมูลได้ และต้องช าระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของ
สิ่งของท่ีประมูลได้ภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันประมูลได้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกริบเงินมัด
จ าทั้งหมด  

 6.2. การช าระเงินจะช าระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร ( Cashier’s 
Cheque) ก็ได้ โดยน าเงินมาช าระท่ี กองคลัง  เทศบาลต าบลท่ายาง  และกองคลังจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้
เป็นหลักฐาน 

 6.3. หากผู้ประมูลได้ไม่ช าระเงินค่าสิ่งของที่ประมูลได้ตามที่ก าหนดในข้อ 6.1. 
เทศบาลต าบลท่ายางจะน าสิ่งของดังกล่าวไปด าเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินจ านวนสุทธิไม่คุ้มกับ
ราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด 

 6.4. ผู้ประมูลได้จะต้องน าสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากที่ท าการเทศบาลต าบลท่ายาง 
เมื่อช าระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันประมูลได้  ถ้าไม่น าสิ่งของที่ประมูลได้
ออกไปจากที่ท าการฯ ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และหากเกิดการเสียหายใด ๆ ในระหว่างที่ผู้ประมูลได้
ยังไม่รับสิ่งของไป เทศบาลต าบลท่ายางจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น 

ผู้สนใจซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามหรือขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่  เจ้าหน้าที่
พัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่  28  มิถุนายน  2559  ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม  2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข        
0  7548  9323  ต่อ  107  ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซด์  www.thayangcity.go.th , 
www.gprocurement.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน มิถุนายน  พ .ศ.  2559 

  

       

(นายชัยธิศักดิ์  อ าลอย) 
นายกเทศบาลต าบลท่ายาง 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพและไม่จ าเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไป จ านวน  18 รายการ ตามประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง  

ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559   
ของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับ รายการ รหัสครุภัณฑ์ จ านวน ราคา

ประเมิน
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
16 
17 

 

 
อุปกรณ์ห่วงโหน 
กระดานลื่นลอดอุโมงค์ 
บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น 
ชิงช้าใหญ่พิเศษ 
เรือบก 
กระดานลื่นสองทาง 
ม้ากระดก 
ชิงช้าปีนป่าย 
เครื่องวิ่งล้อถ่วง 
เครื่องบริหารเอว สะโพก 
เครื่องโยก แขน ขา สะโพก 
เครื่องซิพอัพและนวดหลัง 
จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 
เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง 
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างล าตัว 
 ขา ล าตัว 
กระสอบทราย 
ชุดบ่าเดี่ยวและบาร์คู่ 
 

 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 
272-55-0006 

 
272-55-0006 
272-55-0006 

 

 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 

 
1 รายการ 
1 รายการ 

 
 

 
35.00 
35.00 
52.50 

105.00 
35.00 

105.00 
52.50 
87.50 
70.00 
35.00 
52.50 
35.00 
52.50 
35.00 
17.50 

 
35.00 
35.00 

 
 

 

รวมราคาประเมินรายการที่ 1 - 17 เป็นเงิน  875.00  
18 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA  

รหัส 3 PEA54 - 10910 
005-55-0001 1 รายการ 

 
3,600.00  

รวมราคาประเมินรายการที่ 18  เป็นเงิน  3,600.00  
 

  ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน มิถุนายน  พ .ศ.  2559 
 
 


