รางร
ที่ 02/2560

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชํารุด
………………….
ดวยกรุงเทพมหานคร โดยกองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา มีความประสงคจะขาย
ทอดตลาดพัสดุชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือไมจําเปนตองใชในราชการ จํานวน 2 รายการ ใหแกผูเสนอราคาสูงสุด
เพียงรายเดียว ดังนั้นผูเสนอราคาตองเสนอราคาพัสดุชํารุดทุกชนิดเปนราคารวมสูงสุดจะแยกเสนอราคาเพื่อขอซื้อ
เพียงรายการใดรายการหนึ่งมิได ตามรายละเอียดแนบทาย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. ผูมีความประสงคเขาสูราคา หรือผูซื้อจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามประกาศขาย
ทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจงใหทราบ
๒. ผูรับมอบอํานาจในการเขาสูราคา ตองสงหลักฐานการมอบอํานาจตอเจาหนาที่กอนเขาสู
ราคา มิฉะนั้นถือวาเปนการเขาสูราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได และหากผูเขาสู
ราคาเปนนิติบุคคล ตองสงสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งมีอายุไมเกิน ๑ ป นับ
แตวันออกใหและหลักฐานการมอบอํานาจของผูจัดการ หรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลตอเจาหนาที่
ในขณะลงทะเบียนเปนผูเขาสูราคาการขายทอดตลาด และตองลงทะเบียนใหแลวเสร็จกอนเวลาเริ่มตนการ
ขายทอดตลาดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ํารวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต ๕๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป
ผูลงชื่อเขาสูราคาตองวางหลักประกันการเขาสูราคาเปนเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานคร
โดยเปนเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ ในอัตรารอยละ ๒๐ ของราคา
ขั้ นต่ํ า พั สดุ รวมกั น เป นจํ านวนเงิ น 10,200.- บาท (หนึ่ งหมื่ นสองร อยบาทถ วน) ในขณะลงทะเบี ยน
เปนผูเขาสูราคา มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาสูราคา
๔. เมื่อผูสูราคารายใดเปนผูเสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสามและ
เคาะไมแลว ใหถือวาคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายใหกับผูซื้อรายนั้น
๕. ผูสูราคายอมพนความผูกพันในราคาที่ตนสู เมื่อมีผูอื่นสูดวยราคาที่สูงขึ้นไป ไมวาการที่
ผูอื่นสูนั้นจะสมบูรณหรือไมก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด
๖. ผูสูราคาจะตองผูกพันกับราคาที่ตนสูและสละสิทธิ์ในการถอนคําสูราคาไมได
๗. ผูสูราคาไดหรือผูซื้อจะตองเปนผูเสนอราคาสูงสุด แตทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาด
สงวนสิทธิ์ที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไมขายแกผูเสนอราคาสูงสุดก็ได ถาเห็นวาราคาที่
เสนอนั้นยังไมเพียงพอ ซึ่งจะแจงใหผูสูราคาทราบทันทีที่ปดการขายทอดตลาด

/๘.เมื่อคณะ...

-๒๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายใหแกผูสูราคาสูงสุดแลว ผูซื้อตองชําระราคา ดังนี้
๘.๑ กรณีที่มีวงเงินรวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ผูซื้อตองชําระราคาทั้งหมดเปนเงินสด
เมื่อการสูราคาสิ้นสุดลง
๘.๒ กรณี ที่ มี วงเงิ นซื้ อรวมกั นเกิ นกว า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ผู ซื้ อจะชํ าระราคาทั้ งหมดหรื อ
วางมัดจําเปนเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานครโดยเปนเช็คลงวันที่
ในวันขายทอดตลาดหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ ในอัตราไมนอยกวา รอยละ ๕๐
ของราคาพัสดุก็ได แตตองไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อการสูราคาสิ้นสุดลง และตอง
ชําระราคาสวนที่เหลือเปนเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานคร ภายใน
๓ วันทําการ นับแตวันซื้อ
ทั้งนี้ ผูซื้อต องชํา ระราคาพัสดุใหครบถว น จึง มีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณี ไมชํา ระราคาพัส ดุ
ภายในเวลาที่กําหนด ถือวายินยอมใหกรุงเทพมหานครริบหลักประกันการเขาสูราคา และหรือเงินมัดจําตามแตกรณี
และดําเนินการเรียกรองคาเสียหายอื่นๆ ตอไป
๙. ในกรณีที่ผูสูราคาไดแลวปฏิเสธไมซื้อ หรือผูซื้อละเลยไมชํา ระราคาใหครบถวนภายใน
เวลาที่กําหนด กรุงเทพมหานครจะนําพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งถาไดเงินเปนจํานวน
สุทธิไมคุมราคา และคาขายทอดตลาดครั้งเดิม ผูสูราคาไดหรือผูซื้อเดิมคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาดตามกฎหมาย
๑๐. กําหนดเวลารื้อถอนและหรือขนยายพัสดุ
ผูซื้อตองรื้อถอนและหรือขนยายพัสดุออกไปภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันชําระราคาครบถวน
(หากกําหนดเวลารื้อถอนและหรือขนยายพัสดุเกินกวา 5 วันทําการ ผูซื้อตองทําสัญญากําหนดวันรื้อถอนและหรือ
ขนยายพัสดุ จากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานครกําหนด ภายในวันที่ผูซื้อไดชําระราคาครบถวน)
หากผู ซื้ อ ไม ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอน และหรื อ ขนย า ยพั ส ดุ อ อกไปภายในกํ า หนดเวลา
ตองชําระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๕ ของราคาพัสดุรวมกัน แตตองไมนอยกวาวันละ ๕๐๐.- บาท
๑๑. ผูซื้อตองเปนผูชําระคาภาษี คาธรรมเนียม รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ อันจะพึงมี
๑๒. ผูที่สูราคาไมไดตองติดตอขอรับหลักประกันการเขาสูราคาคืนจากเจาหนาที่หลังการขาย
ทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สําหรับผูที่สูราคาได หรือผูซื้อใหติดตอขอรับหลักประกันคืน เมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือเมื่อพนจากขอผูกพันแลว
๑๓. ผูสนใจเขาแขงขันสูราคาในครั้งนี้ ติดตอขอดูพัสดุและขอรับรายละเอียดตาง ๆ ไดที่
เจาหนาที่พัสดุ ฝายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา ตั้งแตถัดจากประกาศเปนตนไป
14. กําหนดรับเอกสาร ตรวจสอบและดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ณ ฝายบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา (อาคารธานีนพรัตน ชั้น 21) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแตในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โทร. 0 2246 0326 หรือ 089 2028992
๑5. กําหนดการลงทะเบียนเขาสูราคาในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
09.30 น. และเริ่ มดํ าเนิ นการขายทอดตลาดตั้ งแต เวลา 10.30 น.เป นต นไป ณ ฝ ายบริ หารงานทั่ วไป
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา ชั้น 3
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2560
(นายศิริชัย จงตระกูล)
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

รายการครุภัณฑที่ขายทอดตลาด ครั้งที่ 02/2560
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 รายการ
1. รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 1ฝ – 2417
2. รถยนตน่งั สวนกลาง หมายเลขทะเบียน
วค – 8530

จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 คัน

ประมูล

วันที่ 15 กันยายน 2560

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

เริ่มประมูล

10.30 น.

สถานที่

ณ ฝายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก ชั้น 3 สํานักการระบายน้ํา
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

เบอรโทรศัพท

0 – 2246 – 0277 หรือ 089 – 2028992 (น.ส. กัลยกร พงษศิร)ิ

