
เงื่อนไขแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดเลขท่ี 1/๒๕๖4 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

 

--------------- 
 

 ๑. พัสดุที่ขาย      
๑.๑ สินทรัพย์ถาวรช ารุด จ านวน  80 รายการ 

 (ดูรายการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) (จ านวน  5 หน้า) 
 ๒. วิธีการขาย    ประมูลโดยวาจา แบบเหมารวมจ านวน 80 รายการ ราคากลางเริ่มต้น 
 ตามท่ีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ก าหนด 
 ๓. ผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอราคา เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปเข้าประมูล  โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วม 
 ประมูลจะต้อง น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ  
 ออกให้มาแสดงเพื่อลงทะเบียนขอรับบัตรเพ่ือเข้าร่วมประมูล  
 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 
 เลขที่ ๓๓๐ ถ.เชียงใหม่ - ล าปาง  ต.ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
 วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – 09.50 น. 
 และเริ่มเปิดประมูลเวลา ๑๐.0๐ น. เป็นต้นไป 
 ผู้ลงทะเบียนขอรับบัตรเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ประมูล   

๔. วัน เวลา และสถานที่ในการขายทอดตลาด 
 ๔.๑ ก าหนดให้ดูสภาพพัสดุที่จะท าการประมูลในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖4 

  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ งานการพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค 
  สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   
 ๔.๒ ก าหนดขายทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไปเข้าประมูลในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖3 
  ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  
  เลขที่ ๓๓๐ ถ.เชียงใหม่- ล าปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
  ตั้งแต่เวลา ๑๐.0๐  น. เป็นต้นไป       
 ๕. การพิจารณาและความรับผิดชอบ  
 ๕.๑ การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด 
  แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอาการอย่างใด 
  อย่างหนึ่ง ตามประเพณีการขายทอดตลาด 
 ๕.๒ ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕.๑  ผู้สู้ราคาจะ 
  ถอนการสู้ราคาของตนเสียก็ได้ 
 ๕.๓ ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้  เมื่อมีผู้อื่น สู้ราคา 
   สูงกว่าราคาท่ีตนเสนอขึ้นไป  หรือเมื่อแจ้งถอนการสู้ราคานั้น 
 ๕.๔ การสู้ราคา  ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคา 
   สูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการขายทอดตลาด  
   สงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ 
 ๕.๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดได้ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ 
  การนี้ด้วยตนเองทุกประการ 
 

๒ / ๖. การช าระราคา... 



-๒- 
 

 

 ๖.   การช าระราคา       ๖.๑   ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับ 
            มอบบัตรประจ าตัวประชาชน  ให้กับคณะกรรมการขายทอด 

       ตลาดตรวจสอบและช าระเงินเป็นเงินสด 
 ๖.๒   ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องช าระเงินจ านวน ๕๐% ของราคา 
  ที่เสนอในวันขายทอดตลาด โดยน าไปช าระที่งานอ านวยการ 
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ส่วนจ านวนเงิน 
  ที่เหลืออีก ๕๐% ผู้สู้ราคาได้ต้องช าระให้ครบภายในก าหนด ๗ วัน  
  นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
  เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด 
  ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ก าหนดไว้  
 ๖.๓ ถ้าปรากฏว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 
  ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอ หรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด 
  ครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะคืนเงิน 
  มัดจ าให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  โดยผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด 
   ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก  การประปาส่วนภูมิภาค 
   สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ไม่ว่ากรณีใดใด ทั้งสิ้น 
 ๖.๔ หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดมิได้ช าระราคาตามที่ก าหนด 
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะริบเงินมัดจ า 
  ที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด (ถ้ามี) และหากน าพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น 
  มาขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนใหม่แล้ว ถ้าได้จ านวนเงินสุทธิ 
  ที่ขายได้ในภายหลังต่ ากว่าขายทอดตาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้ประมูล 
  ที ่ให้ราคาสูงสุด เดิมต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่ 
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จนครบถ้วนอีกด้วย 
 ๖.๕   ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗         
   และหรือภาษีค้างช าระต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอากร  
   อ่ืนใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น    
 ๖.๖   ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเป็นผู้ด าเนินการรื้อถอนพัสดุที่ต้อง        
   รื้อถอน (ถ้ามี) และเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนพัสดุดังกล่าวเอง  
   ทั้งสิ้น และในการรื้อถอนพัสดุออกนั้น ต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ 
   ปรับปรุง หรือปรับสภาพพื้นที่ท่ีท าการรื้อถอนนั้นให้มีความปลอดภัย 
   และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งของหรือบุคคลอ่ืน 

   ๗.  การส่งมอบพัสดุ   ๗.๑   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะส่งมอบพัสดุ 
  ที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคา 
  สูงสุดเมื่อได้รับช าระเงินครบถ้วนแล้ว  

 
๓/๗.๒ ผู้ประมูล... 
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 ๗.๒ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อจาก การประปาส่วนภูมิภาค 
  สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดยน าหลักฐานการช าระเงินค่าซื้อพัสดุ 
  ดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เพ่ือรับมอบพัสดุ 

  และด าเนินการขนย้ายให้เสร็จสิ้นในก าหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
  รับมอบจากคณะกรรมการขายทอดตลาด 

 ๗.๓  เมื่อครบก าหนดการขนย้ายแล้ว หากผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด 
   ยังไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกไปจากคลังพัสดุ  
   ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
   เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) คิดค่าใช้สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวัน นับตั้งแต่ 
   วันถัดจากวันครบก าหนดขนย้ายพัสดุถึงวันที่ข้นย้ายพัสดุ 
 ๗.๔  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะถือว่าการขาย 
   ทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด 

         ได้ทราบการช าระเงินครบถ้วนตามหลักฐานของงานการเงิน 
         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และได้ส่งมอบ 

  พัสดุที่ขาย ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเรียบร้อยแล้ว  
 

 


