ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นต้องใช้ในราชการ
ด้วยวาจา
………………………………………………………………………………………..

ด้วยเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะเปิดประมูล
ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ครุ ภั ณ ฑ์ ชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพ และหมดความจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นราชการ ของ
กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง ด้วยวาจา
รวมจํานวน ๕๘ รายการ รวมเป็นราคาขั้นต่ําทั้งสิ้น ๒๐,๑๔๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่
สิบบาทถ้วน) (ตามบัญชีแนบท้าย) โดยมีเงื่อนไข และข้อกําหนดดังนี้
๑.กําหนดการขายทอดตลาด
๑.๑.ขายทอดตลาดพัสดุชํารุด และไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ รวมจํานวน ๕๘ รายการ
(ตามบัญชีแนบท้าย) โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา รวมเป็นจํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น ๒๐,๑๔๐.- บาท (สอง
หมื่ น หนึ่ ง ร้ อ ยสี่ สิ บ บาทถ้ ว น) ต่ อ หน้ า คณะกรรมการขายทอดตลาดและผู้ ป ระมู ล ราคาที่ มี อ ยู่ ในวั น ที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้ผู้เข้าประมูล ลงชื่อเป็นหลักฐาน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. และเริ่ม
ประมู ล เวลา ๑๐.๔๕ น. จนเสร็ จ สิ้ น การประมู ล ณ สํ า นัก งานเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง อํ า เภอแกลง
จังหวัดระยอง
๑.๒.ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาด ติดต่อขอดูสภาพพัสดุ ได้ที่ งานพัสดุ กองการ
ประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นัดพร้อมกัน ณ บริเวณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๒.เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคาด้วยวาจา ต้องนํามายื่นต่อเจ้าหน้าที่มีดังนี้
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนํา
สํ า เนาหลั ก ฐานพร้ อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งของเอกสารมาแสดงแก่ ค ณะกรรมการขายทอดตลาดในวั น
ลงทะเบียน ดังนี้
๒.๑.กรณีบุคคลธรรมดาให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านมา
แสดงพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า
๒.๒.กรณีนิติบุคคล ให้นําหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์มาแสดง
๒.๓.กรณีตัวแทนให้นําหนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกําหนด บัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ และบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ มาแสดง
๓.หลักเกณฑ์การพิจารณา
๓.๑.การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั้งหมด
โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอ
ราคาเป็นเงินบาท และประมูลราคาเพียงราคาเดียวโดยผู้ประมูลราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
๓.๒.ผู้ที่ชนะการประมูลต้องเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ํากว่า
ราคากลาง ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนดไว้
/๓.๓.เทศบาลตําบลเมืองแกลง ...

หน้า 2
๓.๓.เทศบาลตําบลเมืองแกลง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณาหากปรากฏ
ว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเด็ดขาดผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
๓.๔.การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ผู้ประมูลได้ ต้องระมัดระวังมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
๓.๕.ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ซื้อและถือว่าผู้ชนะการ
ประมูลทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วน เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะไม่รับผิดชอบในความ
ชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่นําออกประมูลขายในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๖.โดยประกาศฉบับนี้เทศบาลตําบลเมืองแกลง ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบ
เงื่อนไขการประมูลการขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ
๔.การชําระเงิน
๔.๑.ผู้ชนะการประมูลต้องนําเงินสดมาชําระให้แก่ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ตามจํานวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นวันประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชําระเงินสดใน
คราวเดียวกันได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชําระให้
ครบภายใน ๓ วันทําการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชําระให้ครบภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะริบเงินที่วางมัดจําไว้แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป และเมื่อขายครั้งใหม่
แล้วได้เงินเป็นจํานวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ประมูลราคาต้องรับผิดชอบในส่วนที่
ขาดอยู่นั้น
ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มการประมู ล ขายทอดตลาดครุ ภั ณ ฑ์ ชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพ และหมดความ
จําเป็นต้องใช้ในราชการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ทําการขายทอดตลาด ด้วยวาจา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงเวลา ๑๑.๔๕ น. หากพ้นเวลาดังกล่าวคณะกรรมการการขายทอดตลาดจะไม่รับ
เอกสารใดๆ ทัง้ สิ้น ทั้งนี้สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๗ ๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๑-๓๐๓ ในวันเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.muangklang.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง
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บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลทรัพย์สินด้วยวิธีประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ด้วยวาจา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ชื่อพัสดุและรายละเอียด
รหัสครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
๒๕๑๒
ประตูน้ําขนาด ๖ นิ้ว
๒๕๑๒
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มน้ํา ขนาด ๒๐ แรง
๐๘๖-๑๗-๐๐๑
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มน้ํา ขนาด ๒๐ แรง
๐๘๖-๑๙-๐๐๑
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มน้ํา ขนาด ๒๐ แรง
๐๘๖-๑๙-๐๐๒
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง รุ่นวีอาร์เจ ๑๒๕/๑๓๕
๐๕๕-๓๑-๐๐๑
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า
๐๕๕-๓๒-๐๐๑
เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ยาว ๒๔ นิ้ว
๔๑๔-๓๒-๐๐๑
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขนาดทางส่ง ๒ นิ้ว
๐๕๕-๓๒-๐๐๒
ตู้สวิทช์อัตโนมัติ ขนาด ๖๐ แอมป์
๔๗๘-๓๒-๐๐๑
ตู้สวิทช์อัตโนมัติ ขนาด ๒๐ แอมป์
๔๗๘-๓๒-๐๐๒
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขนาดทางส่ง ๔ นิ้ว
๐๕๕-๓๒-๐๐๓
เครื่องจ่ายสารเคมี รุ่น ๔๔-๗๔๗
๒๙๒-๓๓-๐๐๑
เครื่องทําความเย็น
๔๓๙-๓๓-๐๐๑
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบแคร่ยาว
๔๑๖-๓๗-๐๐๒
เครื่องปรับระดับและเครื่องสํารองไฟ
๔๑๖-๓๗-๐๐๓
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ชนิดข้ออ่อน
๖๐๗-๔๐-๐๐๑
เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า แบบ ๑ เฟส
๐๕๘-๔๑-๐๐๑
เครื่องวัดคอลรีน และค่า PH
๒๒๗-๔๓-๐๐๑
เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง DP ๘๐-๒๕๐
๐๕๕-๔๔-๐๐๑
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ชนิดข้อแข็ง
๖๐๗-๔๕-๐๐๑
เครื่องสูบน้ํา(เคลื่อนที่)
๐๕๕-๔๖-๐๐๑
เครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว LQ๒๐๘๐๑
๔๑๖-๔๖-๐๐๒
เครื่องปรับระดับและสํารองไฟ
๔๑๖-๔๖-๐๐๔
จอภาพ ยี่ห้อ SAMSUNG Sync Master
๔๑๖-๔๖-๐๐๕
เครื่องวัดความขุ่น แบบพกพา
๒๒๗-๔๖-๐๐๑
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา
๒๓๒-๔๖-๐๐๑
เครื่องชั่ง ๓๐๐ กรัม
๒๒๗-๔๖-๐๐๒
เครื่องพิมพ์ชนิดแคร่ยาว LQ๒๐๙๐l
๔๑๖-๔๗-๐๐๑
เครื่องปรับระดับและสํารองไฟ
๔๑๖-๔๘-๐๐๕
เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด ๗๕๐ VA
๒๕๔๘
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ําไม่น้อย
๒๕๔๘
กว่า ๒๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งน้ําได้ ๔๕ เมตร
เครื่องพิมพ์ Canon ip ๑๘๘๐
๔๑๖-๕๒-๐๐๔
เครื่องจ่ายสารเคมี อิวากิ ๑.๗ ล/นาที ๘ บาร์
๐๘๗-๕๔-๐๐๑
เครื่องจ่ายสารเคมี อิวากิ ๖.๐ ล/นาที ๘ บาร์
๐๘๗-๕๔-๐๐๒
ปั๊มน้ําหอยโข่ง (โรงสูบน้ําใส)
๐๕๕-๔๖-๐๐๔
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บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลทรัพย์สินด้วยวิธีประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ด้วยวาจา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ชื่อพัสดุและรายละเอียด
รหัสครุภัณฑ์
ปั๊มจ่ายสารเคมี (ปูนขาว)
๐๘๗-๔๖-๐๐๑
ปั๊มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)
๐๘๗-๔๖-๐๐๒
ปั๊มจ่ายสารเคมี N00๗๓๑๕๓๘
๐๘๗-๔๖-๐๐๓
ปั๊มจ่ายสารเคมี N00๗๓๐๑๕๗๙
๐๘๗-๔๖-๐๐๔
เช็ควาล์ว (ปิด-เปิดน้ํา) ๔ นิ้ว
๒๕๑๒
สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ
๒๕๑๒
กุญแจจับแป๊บ ขนาด ๔ นิ้ว
๒๕๑๓
กุญแจจับแป๊บ ขนาด ๒ นิ้ว
๒๕๑๔
ปากกาจับแป๊บ
๒๕๑๖
ประแจปากตาย
๒๕๑๖
ประตูน้ํา ขนาด ๔ นิ้ว
๒๕๒๔
ประตูน้ํา ขนาด ๖ นิ้ว
๒๕๒๔
ประตูน้ําใต้ดิน ขนาด ๖ นิ้ว
๒๕๒๔
ประตูน้ําใต้ดิน ขนาด ๔ นิ้ว
๒๕๒๔
เครื่องคํานวณเลข ชนิด ๑๒ หลัก
๔๑๕-๔๐-๐๐๑
เครื่องคิดเลข ๑๒ หลัก
๔๑๕-๔๖-๐๐๑
สว่านโรตารี่ (เจาะปูน)
๐๕๙-๔๖-๐๐๑
เครื่องเจียร
๒๕๔๗
เก้าอี้บุฟองน้ําที่นั่ง ๔ ขา
๔๐๑-๓๕-๐๐๑-๑๒
เก้าอี้ทํางาน ชนิดหมุนได้
๔๐๑-๔๒-๐๐๑
เก้าอี้บัญชี
๔๐๑-๕๑-๐๐๑
ถังผสมสารเคมี (พลาสติกสีน้ําเงิน)
๐๘๙-๔๖-๐๐๑-๘

