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ประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2
ขายทอดตลาด เลขที่ 01 / 2562
เรื่ อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชารุ ด ณ 30 กันยายน 2560
ของเขตการเดินรถที่ 2
---------------------------------------------------ด้วย องค์การขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ เขตการเดินรถที่ 2 มี ความประสงค์จะขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินชารุ ด ณ 30 กันยายน 2560 ของเขตการเดินรถที่ 2 จานวน 88 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1-2)
การขายทอดตลาดครั้งนี้ ผูป้ ระสงค์ขอซื้อจะต้องประมูลขอซื้อในคราวเดียวกันทั้งหมด 88
รายการ ราคากลาง 52,920.- บาท ( ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมู ค่าเพิ่ม
ซึ่งจะทาการขายทอดตลาด ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 อูส่ วนสยาม
เลขที่ 8/192-198 ซอยสวนสยาม 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
องค์การจะขายโดยวิธีทอดตลาด โดยให้ผปู้ ระสงค์ขอซื้อเสนอราคาแข่งขันกันด้วยวาจา ผูใ้ ห้ราคา
สู งสุ ด และคณะกรรมการเห็นสมควรขายให้จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ซ้ือได้
การขายทอดตลาดในครั้งนี้ “ผูข้ ายทอดตลาด” ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคาด้วย หรือใช้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดสู้ราคา
1. ผู้ประสงค์จะเข้ าสู้ ราคา ต้ องปฎิบัติตามเงือ่ นไขดังต่ อไปนี้
(1) ผูเ้ ข้าสู้ราคาจะต้องตรวจสภาพทรัพย์สินชารุ ดก่อนเข้าสู้ราคา
(2) ผูเ้ ข้าสู้ราคาจะต้องมาลงทะเบียนในบัญชีผขู้ อรับเงื่อนไขการขายทอดตลาด และหากผูใ้ ดไม่มา
ลงทะเบียนในบัญชีดงั กล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคา
2. หลักฐานที่จะนามาในวันประมูล
(1) บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
(2) กรณีนิติบุคคลเป็ นผูซ้ ้ือจะต้องมีหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
(3) กรณีให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทนต้องมีใบมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท และมีหลักฐาน
ตามข้อ (1) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
3. การเข้ าประมูล
(1) ผูเ้ ข้าสู้ราคาต้องลงรายมือชือ่ ในใบรายชื่อผูเ้ ข้าสู้ราคาระหว่างเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 10.00 น.
(2) ผูเ้ ข้าสู้ราคาต้องขอรับบัตรจากเจ้าหน้าที่กอ่ นเข้าไปนัง่ ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมไว้
(3) ผูเ้ ข้าสู้ราคาจะต้องเสนอราคาแข่งขันกันด้วยการวาจา และสามารถสู้ราคารวม 88 รายการ
4. การเสนอราคาเพื่อเข้ าสู้ ราคาการประมูล ผู้เข้ าสู้ ราคาจะต้ องเพิม่ ราคาไม่น้อยกว่ าครั้งละ 2,000.- บาท
(สองพันบาทถ้ วน)
5. การพิจารณา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาที่ผเู้ สนอราคาที่สมควรขาย เจ้าหน้าที่จะนับหนึ่ง 3 ครั้งขานราคา
และนับสองอีก 3 ครั้ง หากไม่มีผใู้ ห้ราคาสู งกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะนับสามพร้อมเคาะไม้ขายให้แก่ผเู้ สนอราคาสู งสุด
/ 6.องค์การ...

-26. องค์การสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินชารุ ด ของเขตการเดินรถที่ 2
ที่องค์การเห็นว่าราคาที่ผปู้ ระมูลได้สูงสุ ดนั้นยังไม่เพียงพอกับราคาที่องค์การกาหนดไว้ และจะนาทรัพย์สินชารุ ด
ออกขายทอดตลาดใหม่ โดยผูป้ ระมูลได้ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ นจากองค์การ
7. การปฎิบัติเมือ่ ผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลอด
(1) ต้องวางเงินมัดจาในอัตราร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได้
(2) ส่ วนเงินที่เหลือให้ชาระภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิ
(3) หากผูช้ นะการประมูลไม่สามารถชาระราคาไม่วา่ กรณี ใด ๆ องค์การจะนาทรัพย์สินชารุ ดออก
ขายทอดตลาดใหม่ หากการขายทอดตลาดครั้งต่อไปได้ราคาน้อยกว่าครั้งแรก ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบ
จานวนเงินในส่ วนที่ขาดนั้น
(4) เมื่อผูช้ นะการประมูลชาระเงินครบถ้วนแล้ว ให้ขนย้ายทรัพย์สินชารุ ด จานวน 88 รายการ
ออกไปได้ทนั ที หากผูช้ นะการประมูลไม่ขนย้ายทรัพย์สินชารุ ดยังคงปล่อยทิ้งไว้ องค์การจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้ น และองค์การจะคิดค่าเช่าสถานที่วนั ละ 1,000.- บาท
8. ผูท้ สี่ นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและตรวจสอบทรัพย์สินชารุ ดได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงานบริ หาร
งานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 3 อูส่ วนสยาม เลขที่ 8/192-198 ซอยสวนสยาม 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทาการ
9. ผูส้ นใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 3 อูส่ วนสยาม เลขที่ 8/192-198 ซอยสวนสยาม 9 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในเวลาทาการระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2919 8713 หรื อหากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริ การ กลุม่ งานบริ หารงานทัว่ ไป
เขตการเดินรถที่ 2 ในวันและเวลาราชการ.
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

7 พฤษภาคม 2562

มงคล จานงค์พศิ
(นายมงคล จานงค์พศิ )
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 2 ปฎิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ

