
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 

**********

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ 
ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๑. กำหนดการขายทอดตลาด
๑.๑ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่จะขายทอดตลาดได้ 

ในวันพี่]??!..สิงหาคม ๒(£๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงซ่อมเครืองจักรกล สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา จะต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 
เส่ือมสภาพ ณโรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในวันพี่.k i^...สิงหาคม๒๕๖๕ 
เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. หากผู้ใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือ'ว่าสละสิทธ้ี 
ผู้ประสงค์จะสู้ราคาที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมายเลขบัตรท่ีใข้ในการประมูล ผู้พ่ีไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่มืสิทธ้ิ 
เข้าร่วมสู้ราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะเริมทำการประมูล เวลา ๑๐.๔๕ น.

๒. เง่ือนไขและหลักเกณฑ์
๒.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะขายทอดตลาดพัสดุ 

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพตามลำดับ ดังน้ี
ลำดับพ่ี ๑ รถบรรทุกเทท้าย HINO สีแดง หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๗๖๗๐
ลำดับพ่ี ๒ รถบรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

ลพ.๘๐-๖๕๐๑
ลำดับท่ี ๓ รถยนต์บรรทุก ย่ีห้อ อีซูซุ รุ่น เอ็น พีอาร์ ๗๑ แอลวาย ๕๒ เอ สีเหลือง 

ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ๑๓๐ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๗๓๙๕
ลำดับที่ ๔ รถบรรทุกน้ํา ย่ีห้อ อีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๗๖๙๒ 
ลำดับที่ ๕ รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) ย่ีห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน

บจ-๕๒๐๒ ลำพูน
ลำดับที่ ๖ รถบรรทุกเทท้าย ย่ีห้อ HINO สีแดง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๓๖ ลำพูน 
ลำดับท่ี ๗ รถบรรทุกกึ่งพ่วงซานตา ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๘๔๔๑ 
ลำดับท่ี ๘ ถังเหล็กบรรจุน้ํา ไม่มีรหัสครุภัณฑ์
ลำดับที่ ๙ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้ออินเตอร์ เนซ่ันแนล ๑๒๕ แรงม้า (TD ๑๕ B) 

หมายเลขทะเบียน ต-๐๐๙๓ ลำพูน

/ ๒.๒ ผ้,ประสงค์...
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ts.เอ ผู้'ประสงค์,จะเข้าลู้ราคา จะต้องวางเงินหลักประกันในการเข้าสู้ราคาในครั้งนี้เป็น 
จำนวนเงิน ๒ 0.0๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะคืนให้กับ 
ผู้เข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดที่ประมูลไม่ได้ทันทีหลังจากการประมูลเสร็จสิ้น

๖.๓ การขายทอดตลาดให้สู้ราคาโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา รับราคาเริ่มต้นไม่ตํ่ากว่า 
ราคาขายขั้นตํ่าที่ประเมินไว้ ด้วยการยกบีายหมายเลขของตนขึ้นสูงเหนือศรีษะ การยกในแต่ละคร้ังถือเป็นการ 
สู้ราคา โดยให้เพิ่มราคาในการประมูลแต่ละครั้ง ครั้งละไม่ตากว่า ๒1๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือ 
มากกว่า และคณะกรรมการจะพิจารณาผู้เสนอราคาสูงสุดให้เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 
เตรียมสำเนาบัตรประซาซบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล พร้อมวางเงินหลักประกัน 
มูลค่าตามข้อ ๒.๒

๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถือสิทธิ้ให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าประมูลด้วย

๒.๕ การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ซนะการประมูล และราคาใบการขายทอดตลอด 
พัสดุใช้วิธีเคาะโต๊ะ ผู้ชนะราคาต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ตากว่าราคาขายขั้นตาที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกำหนดไว้ แต่ท้ังน้ีคณะกรรมการขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้สู้ราคา 
สูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควร ซึ่งในกรณีเซ่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ไม,ได้ท้ังส้ิน

๒.๖ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทันทีในราคาที่ตกลงขาย หรือวางเงินมัดจำไว้ ไม่ 
ตรกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาท ีป่ระมูลได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น 
หลักฐาน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม,ชำระให้ 
ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนจะริบมัดจำที่วาง 
ไว้ และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่ตามระเบียบของทางราชการต่อไป ได้เงินเท่าใดเมื่อหัก 
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้น 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒.๗ ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบตรา 
สัญลักษณ์ตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวของกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้น 
ตั้งอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันท่ีชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะไม่รับผิดขอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ หากมี 
ความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ซนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๒.๘ ในการขายทอดตลาดในครั้งน ี้ถ ือว่า ผู้เข้าสู้ราคาได้เห็นประจักษ์แล้วซึ่งสภาพ 
ส่ิงของ (พัสดุ) ที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วยแล้ว ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณี 
ความเสียหายอาจเกิดขึ้นอีก ไม่ว่ากรณีใดๆ

/ ๒.๙ ผู้ซนะ...
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๒.๙ ผู้'ซนะการประมูล จะตองดำเนินการเกี่ยวกบภาษิ และค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่พีงจะมีตามมาทั้งหมด ทางราซการจะไม่รับผิดขอบใดๆ ท้ังส้ิน

๒.๑๐ การดำเนินการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทางราซการจะทำการขายทอดตลาด 
ตามที,กำหนดไวในประมวลกฎหมายแพ ่งและพาณ ิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗ ฉะนั้น เงื่อนไขการขาย 
ทอดตลาดอันใดที่มิได้กำหนดไวในประกาศนี้ ทางราชการจะนำเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบังคับใช้ด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๐๙ ๐๑๐๓

(พาร5}*สา สะคำปีน)
รพนาarcเฬfrryบริทรร์เวน*พ้หว* ปฎีบ้ต้ราพารแฬน 

พรกพคกํารบริพาร๙วนวังพรํ**ฑํพูน



แนบท้ายประกาศ ลงวันท่ี ^ ^  เดือน กรกฎาคม ๒๕:๖๕; 
รายละเอียดครุภัณฑ์ซำรุดดำเนินการขายทอดตลาด 

ในวันท่ี ^  ลิงหาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๙ รายการ

ลำดับ รายการ ราคากลาง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเทท้าย HINO สีแดง หมายเลขทะเบียน 
ลพ.๘๐-๗๖๗๐

๕๑,๐๐๐.0๐

๒ รถบรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ยี่ห้ออีซูชุ ขนาด ๔ ตัน 
๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๖๕:๐๑

๓๔,๐๐๐.๐๐

๓ รถยนต์บรรทุก ย่ีห้อ อีซูซุ รุ่น เอ็น พีอาร์ ๗๑ 
แอลวาย ๕๒ เอ สีเหลือง ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ 
๑๓๐ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๗๓๙๕

๓๔,๐๐๐.๐๐

(ริ̂ รถบรรทุกน้ํา ย่ีห้อ อีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน 
ลพ.๘๐-๗๖๙๒

๔๕,๐๐๐.๐๐

๕ รถบรรทุก ขนาด ๑ ดัน (ดีเซล) ย่ีห้อ Mitsubishi 
หมายเลขทะเบียน ลพ.บจ-๕๒๐๒

๑๐,๘๐๐.๐๐

๖ รถบรรทุกเทท้าย ย่ีห้อ HINO
สีแดง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๓๖ ลำพูน

๕๖,๐๐๐.๐๐

๗ รถบรรทุกก่ีงพ่วงซานต่ํา ย่ีห้อ HINO 
หมายเลขทะเบียน ลพ.๘๐-๘๔๔๑

๖๓,๐๐๐.๐๐

๘ ถังเหล็กบรรจุน้ํา ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ ๘,๐๐๐.๐๐

๙ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้ออินเตอร์ เพนแบล 
๑๒๕ แรงม้า (TD ๑๕ B) หมายเลขทะเบียน 
ต.-๐๐๙๓ ลำพูน

๖๓,๐๐๐.๐๐

รวม ๓๖๔,๘๐๐.๐๐


