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ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด 

 
  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีความประสงค์ที่จะด าเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ช ารุด  
จ านวน  5  รายการ  (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้  
 1. วิธีการขายทอดตลาด  จะท าการประมูลด้วยวาจา  และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว  
  2. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมาแสดงตนและลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลขาย
ทอดตลาดก่อนถึงก าหนดเวลาประมูล    ตั้งแต่เวลา  09.30 – 10.00  น. มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วม
ประมูลได้ และจะเริ่มท าการประมูลในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  10.20 น.  เป็นต้นไป   พร้อมยื่นหลักฐาน
เพ่ือเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ต่อเจ้าหน้าที่ 
   2.1 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ชุด   
   2.2 หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีมอบอ านาจให้
ผู้อ่ืนกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจ  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
   2.3 ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้น าส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
  3. หลักฐานการพิจารณาในการสู้ราคาครั้งนี้ 
   3.1 คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูล
รายที่เสนอราคาให้กับเทศบาลต าบลหน้าสตนสูงสุด  ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ 
   3.2 คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด  ให้สิทธิประชาชนโดยทั่วไปที่มี
สัญชาติไทยเข้าสู้ราคา 
   3.3 กรณีท่ีเห็นว่าเป็นการไม่สมควร  เทศบาลต าบลหน้าสตน จะพิจารณายกเลิก
การขายทอดตลาดครั้งนี้ และจะเปิดด าเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่เมื่อเวลาสมควร 
  4. ผู้ที่ประมูลได้ต้องช าระเงินสดเป็นค่าสิ่งของทันทีโดยวางมัดจ าไว้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 50  ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องน ามาช าระให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวัน
ประมูล พร้อมทั้งรับพัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะช าระทั้งหมดพร้อมทั้งรับพัสดุไปก็ได้  ถ้าเกินก าหนดเวลา
ดังกล่าว  เทศบาลต าบลหน้าสตนจะถือว่าผู้ประมูลได้ละเลยไม่ใช้ราคาและสละสิทธิ์ในของที่ประมูลได้ ซึ่ง
เทศบาลต าบลหน้าสตนจะริบเงินมัดจ าและของที่ประมูลได้ 
  5. ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ที่ เป็นผู้ เสนอราคาสูงสุดไม่ด าเนินการให้ เป็นไปตามข้อ 4 
คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดจะน าสิ่งของดังกล่าวท าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไปนี้  หากราคา
สูงสุดที่มีผู้ประมูลได้ในการประมูลครั้งใหม่ได้จ านวนเงินน้อยกว่าหรือไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้
ประมูลได้ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาตามข้อ 4  จะต้องรับผิดชอบชดใช้ในจ านวนเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน 
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6. กรณีที่เป็นพัสดุที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะต้องช าระ
เงินให้ครบถ้วนตามราคาที่ประมูลได้ และทางเทศบาลต าบลหน้าสตนจะน าพัสดุนั้นไปโอนกรรมสิทธิ์อย่างช้า
ภายใน 5 วันท าการ  ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์พัสดุนั้น ผู้ประมูล
ได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 
  7. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากบริเวณท่ีเก็บของเทศบาลต าบลหน้า
สตน  ภายใน  7 วัน นับจากวันที่ช าระเงินครบถ้วนแล้ว  โดยผู้ประมูลจะต้องด าเนินการลบเครื่องหมายตรา
หรือสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลหน้าสตนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนน าพัสดุออกไป 
  8. ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถขอรับประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุดหรือ
ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลต าบล
หน้าสตน  ระหว่างวันที่   9   กรกฏาคม    2558  ถึงวันที่   22   กรกฏาคม    2558  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 075-389311   ในวันและเวลาราชการ  และจะด าเนินการขายทอดตลาดในวันที่  22
กรกฏาคม   2558   เวลา  10.20  น. ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  10. ในกรณีที่เทศบาลต าบลหน้าสตนได้ออกประกาศขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้ว แต่
ภายหลังปรากฏว่าเทศบาลต าบลหน้าสตนไม่สามารถด าเนินการขายทอดตลาดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม
เทศบาลต าบลหน้าสตนขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้  โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะถือเป็น
เหตุน ามาร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับเทศบาลต าบลหน้าสตนไม่ได้ทั้งสิ้น 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่    9    เดือน   กรกฏาคม  พ.ศ. 2558  
 
 
 
          (นายประดับ    แก้วพลับ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด 
        ลงวันที ่ 9    กรกฏาคม    2558 

ล าดับที่ รายการ รหัส วันที่ได้มา ผู้รับผิดชอบ ราคาขั้นต่ า 
1 โต๊ะหมู่บูชา   จ านวน  1   ชดุ   477-45-0001 พ.ศ.2545 ส านักปลัด 50 
2 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  ยี่ห้อ  SONY  

DIGITAL  STILL  CEMMERA   จ านวน 1 
ตัว 

452-50-0005 พ.ศ.2550 ส านักปลัด 20 

3 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง    จ านวน  1  ตัว   055-52-0009 พ.ศ.2552 กองช่าง 100 
4 เครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจมใต้น้ า  380  

โวลต์  ขนาดไม่น้อยกว่า  2   แรงม้า   
จ านวน 1 ตัว 

055-51-0011 พ.ศ.2551 กองช่าง 100 

5 เครื่องสูบน้ าแบบจมใต้น้ า  SQ  รุ่น  5-50  
2  HP  200  โวลต ์จ านวน 1 ตัว       

055-54-0023 พ.ศ.2554 กองช่าง 100 

 
 

 
 


