
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ปี พ.ศ. 2564 

ประเภทยานพาหนะและขนส่ง  โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา 
……………………………………………………………………. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
ชำรุด ป ีพ.ศ. 2564  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ตาม
ความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256๐ ข้อ 215 
(1) ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สำนักงาน
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หมู ่ท ี ่  1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จ ังหวัด 
นครศรีธรรมราช ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 เริ่มดำเนินการ  

เวลา 09.๓0 น. – 10.๓0 น. : ลงทะเบียนพร้อมยื่นหลักฐาน  และวางหลักประกัน  ก่อนเข้า 

เสนอราคาหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  จะไม่มีสิทธิเข้าร่วม 

ประมูล รายละเอียดดังนี้ 

1. รถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  
     หมายเลขทะเบียน  กจ 3052 นครศรีธรรมราช 

     วางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาคนละ ๓,๐๐๐ บาท 

2. รถบรรทุกหกล้อ  ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล 

    หมายเลขทะเบียน  82-2686 นครศรีธรรมราช 

    ยี่ห้อ MITSUBISHI  ลักษณะรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง) 

    วางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคาคนละ ๑,๕๐๐ บาท 

เวลา 10.๓0 น. เป็นต้นไป     : คณะกรรมการชี้แจงขั้นตอน วิธีการ ตอบข้อซักถาม และ       

 ดำเนินการประมูลด้วยวาจา 
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การประมูลราคาด้วยวาจาครั้งนี้  กำหนดให้ประมูลราคาเริ่มต้น ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

รายการ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

วันที่ได้มา ราคาท่ีได้มา ราคาท่ีขาย
ทอดตลาด 

(ราคากลาง 

เร่ิมต้นประมูล) 

หมายเหตุ 

๑ รถยนต์ 

- ประเภทรถยนต์นั่งส่วน 

   บุคคลไม่เกิน ๗ คน 

- ลักษณะ นั่งสองตอนท้าย 

  บรรทุก 

- ยี่ห้อ MITSUBISHI 

- สีเทา 

- เชื้อเพลิง ดีเซล 

- หมายเลขทะเบียน  

  กจ ๓๐๕๒ นครศรีธรรมราช 

๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๗ ๖๘๘,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ราคาที ่เสนอ
เพ ิ ่มข ึ ้นครั้ ง
ละไม่ต ่ำกว่า 
๑,๐๐๐ บาท 

๒ รถบรรทุกหกล้อ 

- ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล 

- ลักษณะ บรรทุกเฉพาะกิจ  

  (ขยะแห้ง) 

- ยี่ห้อ MITSUBISHI 

- สีเหลือง 

- หมายเลขทะเบียน  

  ๘๒-๒๖๘๖ นครศรีธรรมราช 

๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗ รับโอนจาก 

เทศบาล
เมืองพัทยา 

๒๕,๐๐๐.- ราคาที่ เสนอ
เพ ิ ่มข ึ ้นครั้ ง
ละไม่ต ่ำกว่า 
๑,๐๐๐ บาท 

1. เงื่อนไขและรายละเอียด 
  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  จะดำเนินการขายทอดตลาด โยวิธีประมูลด้วย
วาจา และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  จะพิจารณาราคาแต่ละรายการ 
  1.2 กำหนดดูสภาพทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด  โดยขอให้ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาซื้อพัสดุที่
จะขายทอดตลาดให้มาพร้อมกัน  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564    เวลา 
0๙.00 น.เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด  กรณีท่ีผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาหรือตัวแทน
มิได้ไปดูสภาพทรัพย์สิน  ให้ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดและดูสภาพทรัพย์สินแล้ว  จะนำมาเป็นข้ออ้างใดใดให้
พ้นจากความรับผิดชอบมิได้ 

        /1.3 ผู้ประสงค์จะร่วมประมูล 
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1.3 ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลราคาซื้อในการขายทอดตลาด  ต้องลงทะเบียนและวาง
หลักประกัน เพ่ือเข้าร่วมการประมูล โดยยื่นเอกสารการลงทะเบียน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2564 ตามเวลาที่
กำหนด 
  1.4 ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อ ต้องวางหลักประกัน การเข้าประมูลต่อคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  โดยพิจารณาหลักประกันจากราคาประเมินทรัพย์สิน ดังนี้ 

         1.4.1 รถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน กจ ๓๐๕๒ 
นครศรีธรรมราช ลักษณะ นั่งสองตอนท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ ราคาประเมินขั้นต่ำ  ๖๐,๐๐๐ 
บาท  หลักประกัน ๓,๐๐๐ บาท 

        1.4.2 รถบรรทุกหกล้อ ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๘๖ 
นครศรีธรรมราช ลักษณะ บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ ราคาประเมินขั้นต่ำ  
๒๕,๐๐๐ บาท  หลักประกัน ๑,๕๐๐ บาท 

  1.5 คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด  จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมการ
ประมูลทราบราคาก่อนเริ่มการประมูล  โดยให้เสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคา
ต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าที่ผู้อื่นเสนอตามที่กำหนดไว้ 
  1.6 คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด  จะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้ที่ประมูล
ไม่ได้ ทันทีหลังการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยให้นำใบสำคัญรับเงินไปขอรับหลักประกันคืน เว้นแต่ผู้ชนะ
การประมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว 

2. หลักฐานการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลราคา 

  2.1 กรณีผู้เข้าร่วมประมูลราคาเป็นนิติบุคคล 
         2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
        2.1.2 บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้ที่มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมทั้งรับรับรองสำเนาถูกต้อง  
       2.1.3 กรณีท่ีผู้เข้าประมูลราคามอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนทำการประมูลราคาแทน ให้มี
หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  ๒.๒ กรณีผู้ร่วมเข้าประมูลราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
        ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
/3. หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา… 
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3. หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา 
  3.1 การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะเริ่มดำเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมดโดยคณะกรรมการประมูลราคาขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา จะแจ้ง
ราคาข้ัน ต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทราบก่อน 
  3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะพิจารณาตัดสินราคาแต่ละรายการในบัญชี
ตามประกาศ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท เริ่มจากราคากลางเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ แต่ราคาที่เสนอต่อครั้งต้องเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ
ตามประกาศนี้ 
  3.3 ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู ้ใดเสนอราคาที ่สูงกว่าอีกแล้วคณะ
กรรมการฯ จะทำการปิดประมูลการขายทอดตลาดโดยวิธีการประกาศราคาที่สูงสุดนั้น 3 ครั้ง แต่หากคณะ
กรรมการฯ ยังมิได้ประกาศราคาสูงสุดครบ 3 ครั้ง ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาสูงกว่าได้ 
  3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะพิจารณาขายทอดตลาดทรัพย์สินให้กับผู้มี
สิทธิเข้าประมูลราคาในรายที่เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางเริ่มต้นประมูลที่กำหนดไว้ 

4. การทำหนังสือตกลงซ้ือขายและการชำระเงิน 
  ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำหนังสือข้อตกลงซื้อทรัพย์สินกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก และต้องจ่ายชำระค่าทรัพย์สินเป็น 2 งวด งวดแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ในวัน
ขายทอดตลาด และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอไว้ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการ นับถัด
จากวันที่ขายทอดตลาดหรือจะชำระทั้งหมดในวันขายทอดตลาดก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือ แคชเชียร์
เช็คเท่านั้น 
  หากผู้ชนะการประมูลการไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะริบเงินค่าซ้ือ
ทรัพย์สินที่ท่านได้ชำระไว้แล้วในวันขายทอดตลาดทั้งหมด แล้วทำการประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ต้องประกาศขายทอดตลาดครั้งใหม่และ
ปรากฎว่าเงินที่ได้ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นเมื่อรวมกับเงินที่ริบไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้
ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่ขาดอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ 

5. การปฏิบัติตามข้อตกลงซ้ือขาย 
  ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกพร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนตามราคาที่เสนอไว้ทั้งหมด หากล่วงเลย
กำหนดเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
 

/การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจาก... 



-๕- 

  การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ผู้ชะการ
ประมูลจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเองทั้งสิ้น และจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบนความเสียหายนั้น 

6. ข้อสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
  6.1 เมื่อผู้เข้าร่วมประมูลได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินโดยรายละเอียดครบถ้วน และยอมรับตาม
สภาพของทรัพย์สินที่ประมูลได้นั้นแล้ว ผู้เข้าประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูล
ขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้น 
  6.2 กรณีทรัพย์สินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการ
เองจนเสร็จสิ้น รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้ง
ปวงด้วยตนเองทั้งสิ้น 
  6.3 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดให้กับผู้ที่
เสนอราคาสูงสุดก็ได้ หรือ อาจยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นเด็ดขาด ผู้
ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 075-809955 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซต์  www.laemtalumphuk.go.th 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ   วันที่  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.laemtalumphuk.go.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด 

๑. รถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน   หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ 

- ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก      - ยี่ห้อ MITSUBISHI 
- สีเทา         - เชื้อเพลิง ดีเซล 
- หมายเลขทะเบียน  กจ ๓๐๕๒ นครศรีธรรมราช 

 

 

 



๒. รถบรรทุกหกล้อประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ 

- ลักษณะ บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)     - ยี่ห้อ MITSUBISHI 
- สีเหลือง 
- หมายเลขทะเบียน  ๘๒-๒๖๘๖ นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 


