
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง   การขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสื่อมสภาพ จ านวน 14  รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                                                      ************************************** 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 14 รายการ รวมเป็นเงิน 695 บาท (หกร้อย
เก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา 

 ก าหนดยื่นซองใบเสนอราคาประมูล ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และจะท าการ
เปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และประกาศผลการเสนอราคาในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะประมูลขายทอดตลาดโดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
2. ผู้ประสงค์เข้าประมูลจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด 

2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3 กรณีเป็นผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ผู้เข้ามาเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้เข้าประมูลราคาต้องยื่นใบประมูลราคาไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้ในราคากลาง 
3.2  ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องยื่นใบประมูลราคาตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองก าหนดไว้โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่ประมูลจะต้อง
ระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

/การขายทอดตลาด… 



 
3.3 การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองจะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาจาก

ราคาเหมารวม ทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและประมูลราคา
เพียงราคาเดียว และราคารวมจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ กรณีตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญโดยผู้ประมูลราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย 

3.4 ผู้ที่ชนะการประมูลต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง ได้ก าหนดไว้ 

3.5 ผู้ชนะการประมูลจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ตามจ านวนเงินที่ประมูลได้
ในวันประมูล หรือภายใน 7 วันท าการหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล 

3.6 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการประมูลราคาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นเด็ดขาดผู้ประมูลราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการ
ประมูลราคามีการกระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการประมูลราคา ในกรณีนี้ผู้ชนะการประมูลจะเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.7 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้รับเงินครบถ้วนเวลาใดให้ถือว่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด
ให้ผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว 

3.8 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ชนะการประมูลทราบถึง
สภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะไม่รับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือความ
เสียหายในทรัพย์สินที่น าออกประมูลขายในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.9 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ทรงไว้สิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการขายในครั้งนี้เสียก็ได้ถ้าเห็นว่าราคา
สูงสุดที่ผู้ประมูลได้นั้นยังไม่สมควรหรือเป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่าผู้ซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.10 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดจากการโอนทรัพย์สินขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.11 โดยประกาศฉบับนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการ
ประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ 

3.12 ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และดูพัสดุที่จะประมูลขายและขอรับ
ใบประมูลราคาขายพัสดุ – ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้ที่ฝ่ายพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง         อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์ 044-303138 ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

      

ที ่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ จ านวน 
ราคาประเมินขั้นต่ า (บาท/

จ านวน) หมายเหตุ 
1 เก้าอ้ีผู้บริหาร 401-46-0135 1 ตัว ตัวละ 5 บาท    
2 เก้าอ้ีบุนวม สีเทา 401-47-0201-4 1 ตัว ตัวละ 5 บาท    
3 เก้าอ้ีหมุนสีน้ าตาลล้อเลื่อน 401-50-0237 11 ตัว ตัวละ 5 บาท    
    401-50-0260       
    401-51-0265       
    401-49-0211       
    401-50-0245       
    401-50-0246       
    401-50-0248       
    401-50-0249       
    401-50-0250       
    401-50-0253       
    401-50-0261       
4 คอมพิวเตอร์  416-48-0005 7 เครื่อง เครื่องละ 50 บาท   
    416-48-0006       
    416-48-0007       
    416-47-0003       
    416-49-0008       
    416-49-0009       
    416-49-0010       
5 พ่วงหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเครื่อง 

จ านวน 4 เครื่อง 

423-51-0003 4 เครื่อง เครื่องละ 10 บาท 

  
6 เครื่องโทรศัพท์+โทรสาร 423-49-0001 1 เครื่อง เครื่องละ 40 บาท   
7 พัดลมติดผนัง 432-44-0006 2 ตัว ตัวละ 5 บาท    
    432-44-0007       
8 กล้องวีดีโอ 454-51-0001 1 เครื่อง เครื่องละ 50 บาท   
9 เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 462-46-0001 1 ชุด ชุดละ 50 บาท   
10 เครื่องเล่น VCD 463-48-0001 1 เครื่อง เครื่องละ 10 บาท   
 

      

   

 
 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

      ที ่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ จ านวน ราคาประเมินขั้นต่ า (บาท) หมายเหตุ 
11 เครื่องปริ้นเตอร์ 478-49-0002 5 เครื่อง เครื่องละ 10 บาท   
    478-49-0003       
    478-52-0005       
    478-52-0006       
    478-55-0008       
12 เครื่องส ารองไฟฟ้า 479-50-0002 1 เครื่อง เครื่องละ 5 บาท   
13 เครื่องชั่งน้ าหนัก 806-48-0001 4 เครื่อง เครื่องละ 5 บาท   
    806-48-0002       
    806-55-0004       
    806-55-0006       
14 เครื่องค านวณ 415-42-0002 1 เครื่อง เครื่องละ 5 บาท   

 
 


