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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑0๓ ๒ 0
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7
เลขที่ 01 / 2564
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน 36 รายการ

ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดิน รถที่ 7 มีค วามประสงค์จ ะขายทรัพ ย์ส ิน ชำรุด ณ 30
กันยายน 2563 จำนวน 36 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
การขายคเงบี้ ผู้ประสงค์ขอซื้อจะต้องประมูลขอซื้อในคราวเดียวกันทั้งหมด 36 รายการ ราคากลาง
1,750.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำการขายโดยวิธีขายทอดตลาด ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เซตการ
เดินรถที, 7 อาคารเลขที' 85 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในวันที่ 14
มกราคม 2565 เริ่ม ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 10.00 น. โดยเริ่ม ทำการประมูล ตั้ง แต่เวลา 10.30 น.
ตามนาฬิกา ห้องขายทอดตลาด
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 จะขายโดยวิธีขายทอดตลาด โดยให้ผู้ประสงค์ขอซื้อ
เสนอราคาแข่งขันกันด้วยวาจาผู้Iห้ราคาสูงสุดและคณะกรรมการเห็นสมควรขายให้จะเป็นผู้มีสิทธึ๋ซื้อได้
การขายทอดตลาดในครั้งบี้ “ผู้ข ายทอดตลาด” ไม่มีสิทธึ๋ที่จะเข้าสู้ราคาด้วยหรือใซ้ผู้หนึ่งผู้ใดสู้ราคา
1. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปบี้
(1) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องตรวจสภาพทรัพย์สินชำรุด จำนวน 36 รายการ ก่อนเข้าสู้ราคา
(2) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องมาลงทะเบียนในบัญซีผู้ฃอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาดและ
หากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนในบัญซีดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่มีสิทธึ๋เข้าสู้ราคา
2. หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประมูล
(1) บัตรประจำตัวประซาซนพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
(2) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อจะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
(3) กรณีให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมปี 30.-บาทและมีหลักฐาน
ตามข้อ (1) ของผู้มอบและผู้รับมอบ
3. การเข้าประมูลซื้อ
(1) ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงลายมือซื่อในใบรายซื่อผู้เข้าสู้ราคาระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 10.00 น.
(2) ผู้เข้าสู้ราคาต้องขอรับบัตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
(3) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเสนอราคาแข่งขันกันด้วยการวาจา และสามารถสู้ราคารวม 36 รายการ
4. การเสนอราคาเพื่อเข้าสู้ราคาการประมูล ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ 100.-บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. การพิจารณา คณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาที่ผู้เสนอราคาที่สมควรขาย เจ้าหน้าที่จะนับหนึ่ง 3
ครั้ง ขานราคาและนับสองอีก 3 ครั้ง หากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะนับสามพร้อมเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอ
ราคาสูงสุด
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6. องค์การขอสงวนสิทธี้ ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 36 รายการ ที่องค์การ
เห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอกับราคาที่องค์การกำหนดไว้ และจะนำทรัพย์สินชำรุด จำนวน 36
รายการ ออกขายทอดตลาดใหม่ โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ้เรียกร้องค่าเลียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากองค์การ
7. การปฏิบ้ติเมื่อผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด
(1) ผู้ซอต้องวางเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 30 ของราคาทรัพย์สินชำรุดที่ประมูลได้
(2) ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
(3) หากผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระราคาไม่ว่ากรณีใดๆ องค์การจะนำทรัพย์สินชำรุด
ออกชายทอดตลาดใหม่ หากการชายทอดตลาดครั้งต่อไปได้ราคาน้อยกว่าครั้งแรก
ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น
(4) เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระเงินครบถ้วนแล้ว ให้ขนย้ายทรัพย์สินชำรุดจำนวน 36 รายการ
ออกไปให้เสร็จภายใน 15 วัน หากผู้ช นะการประมูล ไม่ข นย้ายทรัพ ย์ส ิน ชำรุด จำนวน 36
รายการ ยังคงปล่อยทิ้งไว้ องค์การจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และองค์การจะคิดค่าเช่าสถานที่วันละ 500.-บาท
8. ผู้ท ี'สนใจติด ต่อ ขอทราบรายละเอีย ดและตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ชำรุด ได้ท ี, งานบริก าร กลุ่ม งาน
บริหารงานทั่วไป ชั้น 2 เขตการเดินรถที่ 7 อาคารเลขที่ 85 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11110 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาทำการ
9. ผู้ส นใจติด ต่อ สอบถามรายละเอีย ดและขอรับ ใบประกาศขายทอดตลาดได้ท ี' งานบริก าร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 เขตการเดินรถที' 7 อาคารเลขที่ 85 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ตั้งแต่บ ัด นี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ในวัน และเวลาทำการระหว่า งเวลา
08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ ww w.bm ta.co.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
02-194-4736-7 ต่อ 200 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการ
เดินรถที่ 7 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม 2564

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 7 ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ

