สำเนำ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก
เรื่อง การขายทอดตลาด
-----------------------------------------------------------ด้ว ยวิทยาลัย เทคนิคตาก ตำบลป่ามะม่ว ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีความประสงค์จะ
ดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จำนวน 112 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ราคากลางในการขายพัสดุประเภทที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด เป็นเงินทั้งสิ้น
1,153 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้
ข้อ 1 พัสดุที่วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูล
ด้วยวาจา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคตาก เลขที่ 195 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี
หมู ่ ท ี ่ 3 ตำป่ า มะม่ ว ง อำเภอเมื อ งตาก จั ง หวั ด ตาก เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 055-517719 ตั ้ ง แต่ ว ั น อั ง คาร
ที่ 13 กันยายน 2565
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลราคาจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น
โดยนำหลักฐานพร้อมรับ รองความถูก ต้ องของเอกสารมาแสดงแก่ คณะกรรมการขายทอดตลาดในวั น ที่
ลงทะเบียนประมูล ดังนี้
(2.1) ผู้ประมูลราคาเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ ชื่อบัญชีรายชื่อหุ้นส่ว นผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตร
ประชาชน พร้อมฉบับจริงของผู้ประมูล
(2.2) บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนพร้อมฉบับจริงของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ข้อ 3 การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา โดยจพิจารณาราคาเหมารวมทุก
รายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดีย ว โดยเสนอราคาเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 300 บาท (สามร้อยบาทถ้ว น) กรรมการขายทอดตลาดของ
วิทยาลัยเทคนิคตาก จะทำการประกาศราคาที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าเสนอราคาและให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคา
สู้กัน กรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานจำนวนเงิน ที่ผู้สู้ราคาสูงสุดในขณะนั้น ครั้งหนึ่ง 3 หน ถ้าไม่มีผู้เสนอ
ราคาสูงขึ้นกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานเป็นครั้งที่ 2 อีก 3 หน เมื่อไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านั้นและได้รับ
พอสมควร กรรมการขายทอดตลาด ก็จะร้องขานราคาที่ชนะการประมูล
ข้อ 4 ผู้สู้ราคาย่อมพ้นจากความผูกพันในราคาซึ่งต่อสู้ ต่อเมื่อมีผู้ซึ่งสู้ราคาสูงกว่าขึ้นไป หรือผู้
สู้ราคาถอนคำสู้ราคาของตนเสียกก่อนที่กรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงให้เป็นผู้ชนะการประมูลหรือ
เมื่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ถอนพัสดุจาการขายทอดตลาด นั้น

-2ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกาศให้เป็นผู้ชนะการประชุมประมูลแล้ว ผู้ชนะ
การประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันทีด้วยเงินสด โดยวิทยาลัยเทคนิคตาก จะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ไว้เป็นหลักฐาน เงินค่าประมูลพัสดุที่ได้ชำระเงินค่าประมูลซื้อวัสดุนี้ จะขอเรียกคืนภายหลังมิได้
ข้อ 6 ถ้าผู้ชนะการประมูล ไม่ชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลซื้อได้ คณะกรรมการขายทอดตลาด
จะนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง และจะแจ้ งให้ผู้ซื้อทราบกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย
ใหม่หากการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่คุ้มค่าขาย
ทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูลได้เดิมต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและอัตราค่าปรับ
เมื่อผู้ชนะการประมูล ได้ชำระเงินให้แก่ว ิทยาลัยเทคนิคตาก ผู้ชนะการประมูล
จะต้องรีบขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ออกจากวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ประมูลได้ หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา วิ ทยาลัยเทคนิคตาก ขอสงวนสิทธิ์
เรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาที่ประมูลได้ จนกว่าจะจนย้ายจะแล้วเสร็จ ผู้ประมูลได้
จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ข้อ 8 กำหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด
หากผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะดูสภาพครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยเทคนิคตาก
ภายในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือ
ว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพั ส ดุ ท ี ่ จ ะขายทอดตลาดในครั ้ ง นี ้ ด ี แ ล้ ว หากพ้ น กำหนด
วิทยาลัยเทคนิคตาก จะไม่อนุญาตให้ดูสภาพครุภัณฑ์ ดังกล่าว
ข้อ 9 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด
- วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565
- ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. เริ่มเสนอราคาเวลา 09.30 น.
เป็นต้นไป
- สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคตาก เลขที่ 195 หมู่ 5
ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ข้อ 10 วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุนี้ได้ถ้า วิทยาลัยเทคนิคตาก เห็น
ว่าราคาซึ่งผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ วิทยาลัยเทคนิคตาก อาจถอนพัสดุนั้น จากการขายทอดตลาดได้
และให้ถือว่าการตัดสินของวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น
ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาพัสดุดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พัสดุกลาง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก โทร 055-517719
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565
(นายวิทยา มั่นเติม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

