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ประกาศองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที ่2 

ขายทอดตลาด เลขที่  01 / 2562 
เร่ือง  ขายทอดตลาดทรพัยสิ์นช ารุด ณ 30 กนัยายน 2560   

ของเขตการเดินรถที่ 2                                 
                                                          ---------------------------------------------------- 
 
                        ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 มีความประสงค์จะขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นช ารุด ณ 30 กนัยายน 2560 ของเขตการเดินรถที ่2  จ  านวน  88  รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1-2) 
                          การขายทอดตลาดครั้ งน้ี ผูป้ระสงคข์อซ้ือจะตอ้งประมูลขอซ้ือในคราวเดียวกนัทั้งหมด 88 
รายการ  ราคากลาง 52,920.- บาท ( ห้าหมื่นสองพนัเกา้ร้อยยี่สิบบาทถว้น) ไม่รวมภาษีมูค่าเพิ่ม 
                       ซ่ึงจะท าการขายทอดตลาด ณ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 อูส่วนสยาม 
เลขที ่8/192-198  ซอยสวนสยาม 9 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ใน
วนัที่ 30  พฤษภาคม 2562  
                       องคก์ารจะขายโดยวธีิทอดตลาด โดยให้ผูป้ระสงคข์อซ้ือเสนอราคาแข่งขนักนัดว้ยวาจา ผูใ้ห้ราคา 
สูงสุด และคณะกรรมการเห็นสมควรขายให้จะเป็นผูม้ีสิทธ์ิซ้ือได้ 
                         การขายทอดตลาดในครั้งน้ี “ผูข้ายทอดตลาด”  ไม่มีสิทธ์ิที่จะเขา้สู้ราคาดว้ย หรือใชผู้ห้น่ึงผูใ้ดสู้ราคา 
                         1. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ต้องปฎิบัติตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
                             (1)  ผูเ้ขา้สู้ราคาจะตอ้งตรวจสภาพทรัพยสิ์นช ารุดกอ่นเข้าสู้ราคา 
                             (2)  ผูเ้ขา้สู้ราคาจะตอ้งมาลงทะเบียนในบญัชีผูข้อรับเง่ือนไขการขายทอดตลาด และหากผูใ้ดไม่มา 
ลงทะเบียนในบญัชีดงักล่าวถือวา่ผิดเง่ือนไขและไม่มีสิทธ์ิเข้าสู้ราคา 
                        2.  หลกัฐานที่จะน ามาในวันประมูล   
                       (1)  บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนารับรองถูกตอ้ง 1 ฉบบั 
                          (2)  กรณีนิติบุคคลเป็นผูซ้ื้อจะต้องมีหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกนิ 1 เดือน 
                          (3)  กรณีให้บุคคลอื่นเขา้ประมูลแทนตอ้งมีใบมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท และมีหลกัฐาน 
ตามขอ้ (1) ของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบ 
                      3.  การเข้าประมูล 
                           (1)  ผูเ้ขา้สู้ราคาตอ้งลงรายมือช่ือในใบรายช่ือผูเ้ขา้สู้ราคาระหวา่งเวลา 09.00 น.ถงึเวลา 10.00 น. 
                           (2)  ผูเ้ขา้สู้ราคาตอ้งขอรับบตัรจากเจ้าหน้าที่กอ่นเข้าไปนัง่ในสถานที่ที่เจา้หนา้ที่จดัเตรียมไว ้
                           (3)  ผูเ้ขา้สู้ราคาจะตอ้งเสนอราคาแขง่ขนักนัดว้ยการวาจา และสามารถสู้ราคารวม 88 รายการ 
                       4.  การเสนอราคาเพื่อเข้าสู้ราคาการประมูล ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเพิม่ราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000.- บาท 
(สองพนับาทถ้วน) 
                        5.  การพจิารณา 
                             คณะกรรมการฯ จะพิจารณาราคาที่ผูเ้สนอราคาที่สมควรขาย เจา้หนา้ที่จะนบัหน่ึง 3 ครั้งขานราคา 
และนบัสองอกี 3 ครั้ ง หากไม่มีผูใ้ห้ราคาสูงกวา่นั้น เจา้หนา้ที่จะนบัสามพร้อมเคาะไมข้ายให้แกผู่เ้สนอราคาสูงสุด 
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                        6.  องคก์ารสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นช ารุด ของเขตการเดินรถที่ 2 
ที่องคก์ารเห็นวา่ราคาที่ผูป้ระมูลไดสู้งสุดนั้นยงัไม่เพยีงพอกบัราคาที่องคก์ารก  าหนดไว ้และจะน าทรัพยสิ์นช ารุด 
ออกขายทอดตลาดใหม่ โดยผูป้ระมูลไดไ้มม่ีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆท ั้งส้ินจากองคก์าร 
                        7.  การปฎบิัติเมือ่ผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลอด 
                             (1)  ตอ้งวางเงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลได ้
                            (2)  ส่วนเงินที่เหลือให้ช  าระภายใน 7 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้บัอนุมติั 
                            (3)  หากผูช้นะการประมูลไม่สามารถช าระราคาไม่วา่กรณีใด ๆ  องคก์ารจะน าทรัพยสิ์นช ารุดออก 
ขายทอดตลาดใหม่ หากการขายทอดตลาดครั้ งต่อไปไดร้าคานอ้ยกว่าครั้ งแรก ผู ้ชนะการประมูลจะตอ้งรับผิดชอบ 
จ านวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น 
                            (4)  เมื่อผูช้นะการประมูลช าระเงินครบถว้นแลว้ ให้ขนยา้ยทรพัยสิ์นช ารุด จ านวน 88 รายการ 
ออกไปไดท้นัที หากผูช้นะการประมูลไม่ขนยา้ยทรัพยสิ์นช ารุดยงัคงปล่อยทิ้งไว ้องคก์ารจะไม่รับผิดชอบใด  ๆ
ท ั้งส้ิน  และองคก์ารจะคิดค่าเช่าสถานที่วนัละ 1,000.- บาท 
                           8.  ผูท้ีส่นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและตรวจสอบทรัพยสิ์นช ารุดไดท้ี่  งานบริการ กลุ่มงานบริหาร 
งานทัว่ไป เขตการเดินรถที่ 2  ช ั้น 3 อูส่วนสยาม เลขที ่8/192-198 ซอยสวนสยาม 9 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัที่ 28  พฤษภาคม 2562  ในวนัและเวลาท าการ 
                           9.  ผูส้นใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบประกาศขายทอดตลาดไดท้ี ่งานบริการ กลุ่มงาน- 
บริหารงานทัว่ไป เขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 3 อูส่วนสยาม เลขที ่8/192-198  ซอยสวนสยาม 9  แขวงคนันายาว  
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บดัน้ี จนถงึวนัที่  29   พฤษภาคม 2562  ในเวลาท าการระหวา่งเวลา 08.30 น.  
ถึงเวลา  15.30 น. โทรศพัท ์0 2919 8713 หรือหากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดท้ี ่งานบริการ กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป  
เขตการเดินรถที ่2 ในวนัและเวลาราชการ.                                                           
 
                       
                                                                           ประกาศ  ณ  วนัที่      7   พฤษภาคม  2562 
 
                                                                          (ลงช่ือ)              มงคล      จ  านงคพ์ศิ                                                                                
                                                                                           (นายมงคล    จ  านงคพ์ศิ) 
                                                                        ผูอ้  านวยการเขตการเดินรถที่ 2  ปฎิบตัิการแทน           
                                                                            ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
  


