
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
เรื่อง  การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ช ารุดเสื่อมสภาพ   

**************************** 
 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์                
ที่ช ารุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน  จ านวน  16  รายการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง  ดังมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1.ก าหนดวันเวลาและสถานที่ขายทอดตลาด 
    1.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดจะท าการขายทอดตลาด โดยวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 
การสู้ราคาโดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
แต่งตั้งข้ึน ในวันเวลาที่ก าหนด และต่อหน้าผู้สู้ราคารายอ่ืนๆ 
    1.2 ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องมาแสดงตนและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนส าหรับผู้ประสงค์จะ
เข้าประมูล ในการเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดในวันที่   10  มีนาคม  2565  โดยให้ผู้เข้าร่วมการประมูล 
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ถึงเวลา 09.20 น. และคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดจะท าการขาย
ทอดตลาดในเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาด) 

  2.โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์รายละเอียดในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ 
     2.1  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้รับประมูล
ได้  และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ 
คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด ให้สิทธิ์ประชาชนโดยทั่วไปมีสัญชาติไทยเข้าสู้ราคา 
     2.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยน าส าเนาหลักฐาน
พร้อมรับรองความถูกต้อง ของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียนดังนี้ 
   2.2.1กรณีบุคคลธรรมดา ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
   2.2.2 ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน 
, ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
   2.2.3 กรณีนิติบุคคล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ,ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนา
หนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
   2.2.4 หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท า
การแทนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 
1 ชุด 
   2.2.5 . ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงเข้าสู้ราคาประมูล                                                                                                            
  3.การพิจารณาและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 
    3.1 การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จะขายทอดตลาดทั้ งหมดโดยพิจารณา
จากราคา แยกเป็น 7 ชุด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด 
จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับทางราชการมากที่สุด แต่กรณีที่เห็นว่าไม่สมควร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง จะยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคา เป็นเงินบาท 
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       3.2 กรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใดๆ ก็ดีและถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ก็ดี 
หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น 
  3.3 คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคา
ให้กับทางราชการมากที่สุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาประเมินขั้นต่ า ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ก าหนดไว้ 
  3.4 ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ชนะการ
ประมูลทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้น โดยละเอียดครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจะไม่รับผิดชอบในความช ารุด
บกพร่องหรือความเสียหายที่น าออกประมูลขายในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3.5 ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของ
จากการขายทอดตลาดโดยทันที พร้อมช าระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจ าไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของ
ราคาที่ประมูลสู้ราคาได้ และต้องช าระเงินที่ค้างช าระให้ครบภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันที่ขายทอดตลาดส าเร็จ
บริบูรณ์ จึงจะน าสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากท่ีเก็บ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง กรณีผู้ประมูลได้ไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จะริบเงินมัดจ าและของที่ประมูลได้พร้อมกับจะจัดให้มีการประมูลใหม่ กรณีที่
เป็นพัสดุที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์พัสดุ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ออกท้ังสิ้น  
(ถ้ามี) 

3.6 การช าระเงินจะต้องช าระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม องค์การบริหารส่วน 
ต าบลเวียง ช าระต่อหน้าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ ก็ได้โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.7 ในกรณีที่ผู้ประมูลได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3.5 คณะกรรมการ
ด าเนินการขายทอดตลาด จะน าสิ่งของดังกล่าวท าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไป หากราคาสูงสุดที่มีผู้ประมูลได้ในการ
ประมูลครั้งใหม่ได้จ านวนเงินน้อยกว่าหรือไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิมผู้ประมูลได้ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาตามข้อ 3.5 
จะต้องรับผิดชอบชดใช้จ านวนเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบ 
  3.8 ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากบริเวณท่ีเก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
ภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่ช าระเงินครบถ้วนแล้ว โดยผู้ประมูลจะต้องด าเนินการลบเครื่องหมายตราหรือ
สัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนน าพัสดุออกไป หากล่วง เลยก าหนดเวลาดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  จะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดข้ึนได้ 
  3.9การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ป ระมูลได้ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหาย และจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนอาจเกิดจากการจ่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว 
  3.10 ประกาศฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ทุกรายได้รับทราบเงื่อนไข
การประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ 
                     3.11 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้ออกประกาศขายทอดตลาดพัสดุไปเรียบร้อยแล้วแต่
ภายหลังปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ไม่สามารถด าเนินการขายทอดตลาดได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ 
  ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วม
ประมูลจะถือเป็นเหตุน ามาร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  3.12 การขายทอดตลาดเป็นการสู้ราคา / การแข่งขัน จึงต้องมีผู้สู้ราคา ไม่น้อยกว่า 2 รายขึ้นไป
  4. ข้อก าหนดการประมูลราคา 
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  4.1 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย 
ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ควรต่ ากว่าราคาประเมินขั้นต่ า และขานราคาตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกราย ในระหว่างด าเนินการขาย
ทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้โดยจะประกาศราคาและหมายเลขของผู้
ประมูลราคารายล่าสุด เมื่อไม่มีผู้ประมูลราคาอีก กรรมการจะเคาะไม้เพ่ือแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้ง
สุดท้าย แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้ประมูลสูงสุดไม่เพียงพอ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจ
ถอนรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะยกเลิกการขายในรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ เช่นนี้ ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น 
  4.2 ผู้ประมูลได้ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อ่ืนเสนอราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อคณะ
กรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด 
  4.3 การน าพัสดุที่ประมูลได้ ออกจากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ผู้ประมูลราคาสูงที่สุดที่ประมูลได้
จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจะต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ในพัสดุ
ที่ประมูลได้ เองทั้งสิ้น (ถ้ามี) 
  4.4 ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประมูลทุกราย ต้องยื่นเอกสาร ตามข้อ 2.2 โดยจะได้รับหมายเลข
ประจ าตัวตามล าดับที่ยื่นเอกสารไว้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 และหากผู้เข้าประมูลราคาประสงค์จะเข้าประมูลราคาใน
นามของบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลให้แสดงหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจที่
รับรองส าเนาถูกต้อง หากมิได้แสดงหนังสือมอบอ านาจ จะถือว่าผู้เข้าสู้ราคานั้นกระท าในนามของตนเอง และผู้
ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจะได้รับสิทธิเข้าสู้ราคา เมื่อได้เสนอสู้ราคาประมูลแล้ว  ผู้สู้ราคาจะถอนค่าสู้ราคาไม่ได้ 
  4.5 บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่เข้าร่วมประมูลได้ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง ห้าม
กล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และห้ามท้ิงเศษขยะในสถานที่ของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล
ได้ตรวจดูสิ่งของเรียบร้อยแล้วด้วย 
  5. ก าหนดดูสภาพครุภัณฑ์ ที่ท าการขายทอดตลาด  ยื่นเอกสารลงทะเบียน 
  ก าหนดดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด ในวันที่  8  มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. – 
15.00 น. ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  และ ผู้ประสงค์จะเข้า
ร่วมประมูลสามารถยื่นเอกสาร ตามข้อ 2.2  ได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 
15.00 น.   กรณีผู้เข้าร่วมประมูลไม่มาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด ก่อนการประมูล ให้ถือว่ารับทราบ
แห่งทรัพย์สินนั้นแล้ว 
  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง  ระหว่างวันที่  2  มีนาคม  2565  ถึงวันที่  9  มีนาคม  2565  หรือดูรายละเอียดได้ที่   
www.wiang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-534-51032 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ  วันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

                                                              (นายวสันต์  พรหมสุวรรณ์) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 

http://www.wiang.go.th/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

บัญชีรายการการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  ประจ าปี 2564 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ สภาพ 
โดยท่ัวไป 

ราคากลาง
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. รถ ยน ต์  ห ม าย เล ข ท ะ เบี ย น            
กบ-3879 เชียงใหม่ 

ช ารุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานมา
นาน ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
 

25,000.-
บาท 

ชุดที่1 

2. จานดาวเทียม ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

  150.-บาท ชุดที่2 

3. ถังเก็บน้ า จ านวน  16  เครื่อง              
75บาท/ถัง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน                   

1,200.-บาท ชุดที่3 

4. รถตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน                
2 เครื่อง  50 บาท /เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

 
 100.-บาท 

ชุดที4่ 

5. รถตัดหญ้า ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

 
 150.-บาท 

6. พัดลมชนิดติดผนังจ านวน2เครื่อง
30 บาท / เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

   60.- บาท ชุดที่5 

7 ไฟไซเรน  จ านวน  2  เครื่อง                  
5 บาท /เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน                   

10.-บาท 

8. แบบหล่อคอนกรีต ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน 

     10.-บาท ชุดที่6 

9. เครื่องอัดดิน ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

150.-บาท 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 
จ านวน 3 เครื่อง10 บาท/เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

  30.-บาท ชุดที่7 

11. เครื่องพิมพ์  4  เครื่อง 
10 บาท/เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

 
  40.-บาท 

12. เครื่องส ารองไฟจ านวน 6 เครื่อง 
20 บาท/เครื่อง 

ช ารุดไม่สามารถเก็บไฟได้แบตเตอรี่
เสื่อมตามอายุการใช้งาน 

120.-บาท 

13. โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน3 เครื่อง
5 บาท /เครื่อง 

ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน                   

 15.-บาท 

14. โทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน                   

  5.-บาท 

15. เครื่องบันทึกเสียง ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม 

 5.-บาท 

16. เครื่องมือวัดระยะทาง ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานไม่คุ้มคา่กับการซ่อมแซม 

 5.-บาท 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


