ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 9 /2563
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภณ
ั ฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจําเป็นในการใช้งาน
.....................................
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จะทําการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชํารุด
เสื่อมสภาพ หรือหมดความจําเป็นในการใช้งาน จํานวน 18 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
กําหนดการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อุดรธานี จํากัด
เวลา 08.30 – 09.30 น. ดูสภาพพัสดุ
เวลา 09.30 – 09.50 น. ลงทะเบียน/ยื่นซอง
เวลา 10.00 – 12.30 น. เริ่มการประมูลขายทอดตลาด
เงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้
1. การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวมและจะขายโดยวิธีการประมูลราคา
ด้วยการยื่นซอง(ปิดผนึก) การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธาน
กรรมการขายฯจะแสดงซองราคาต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล
พัสดุ
2. พัสดุที่นําออกขายทอดตลาด สหกรณ์ฯ ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูลโดยขายพร้อมอุปกรณ์
ประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น ก่อนเข้าเสนอราคาผู้เข้าประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ และ
ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้น โดยละเอียดครบถ้วน ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพื่อขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลงต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้
กรณีผู้เข้าประมูลเสนอราคาไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กําหนดเป็นผู้ชนะการประมูลให้ถอื ว่าผู้ชนะการ
ประมูลนั้นยอมรับสภาพพัสดุทปี่ ระมูลได้นั้น โดยไม่มขี ้อโต้แย้งใดๆ ทัง้ สิ้น
3. ผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้ า ร่ ว มประมูล จะต้ อ งเป็น ผู้ ที่ ลงทะเบีย นเข้า ประมู ล พร้อ มทั้ ง วางบัต รประชาชนตั ว จริ ง
โดยนําเอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้
3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้าน ของผู้มีอํานาจลงนาม มาแสดงพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 กรณีตัวแทนต้องนําหนังสือมอบอํานาจ(พร้อมติดอากรแสตมป์) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ มาแสดงพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
4. การเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาด้วยการยื่นซอง และต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว
โดยเสนอราคาไม่ต่ํากว่า 3,150.00 (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินรายการนั้น
ออกจากการขายทอดตลาด หรือไม่ขายพัสดุนั้น ให้แก่ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม
หากเห็นว่าราคานั้นยังต่ําว่าราคาประเมินหรือราคากลางหรือไม่เหมาะสมหรือมีการสมยอมกันในการสู้ราคา ทั้งนี้ ผู้เข้า
ประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
…/6.ผู้ประมูลราคา

6. ผู้ประมูลราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้ประมูลรายอื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อใด
ได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน
7. ผู้ชนะการประมูลต้องชําระเงินทั้งหมดเป็นเงินสดทันทีที่ประมูลได้ หรือวางเงินสดมัดจําไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ และต้องนําเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายให้สหกรณ์ฯ ก่อนเวลา 15.00 น.
(สิบห้านาฬิกา) ของวันที่ประมูลได้ หากชําระไม่ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ฯ จะริบเงิน
มัดจําทั้งหมด แล้วนําทรัพย์ออกขายทอดตลาดซ้ําอีก
8. ผู้ชนะการประมูลที่จ่ายเงินให้สหกรณ์ฯ ครบตามจํานวนที่เสนอราคาแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์นําพัสดุที่
ประมูลได้ออกจากสหกรณ์ฯ
9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุที่ประมูลได้นั้นไปจากสหกรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วัน ที่ชํ าระเงิ นครบถ้ วน หากล่ ว งเลยกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า วผู้ ช นะการประมู ลต้ อ งชํ าระค่ าปรั บ เป็ นรายวั นในอั ต ราวัน ละ
100บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และสหกรณ์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
10. ก่อนการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ก่อนทําการขนย้ายหากปรากฏทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ฯ เสียหายอันเนื่องมาจากการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือทําการซ่อมแซมทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพเดิม
11. ปัญหาและอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทําการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อผูกพันกับสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์
042-249407 ต่อ 105 งานธุรการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาขาย

1

เก้าอี้กรรมการสีม่วง

1

100.00

2

เก้าอี้กรรมการสีม่วง

1

100.00

3

เก้าอี้กรรมการสีม่วง

1

100.00

4

เก้าอี สีม่วงเล็ก

1

100.00

5

คอมพิวเตอร์ Acer pentiam

1

1,000.00

6

1

8

เก้าอี้กรรมการสีม่วง
เก้าอี้สนง.สีดําขาแสตนเลส
เอ้าอี้หนังสีดํา มีซิป

1

100.00
100.00
100.00

9

เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม LQ2090

1

50.00

1

50.00
50.00
500.00
200.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
3,150.00

7

ชั้นวางหนังสือพิมพ์
เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก โอลิวิตี้
11
เครื่องปรับอากาศ ซัมซุง
12
โทรทัศน์วงจรปิด
13
เก้าอี้หนังล้อเลื่อน
14
ประตูห้องน้ําพลาสติกพร้อมลูกบิด 4 บาน
15
ไม้ฝาเฌอร่า 3 เมตร
16
เศษไม้ 1.80 เมตร
17
เหล็กกล่อง
18
สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน
10

1

1
1
1
1

4
8
8
6

