
 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองขาว 

เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ จ านวน 32 รายการ 
************************ 

  ด้วย เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ จ านวน 32 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ ดังมี
รายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
 ก าหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 1๕ สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. และจะท า 

การเปิดซองสองราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขาว  

  ๒. เงื่อนไขในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ เทศบาลต าบลหนองขาว จะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินช ารุด โดยวิธีการยื่นซองเสนอ
ราคา 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการขาย
ทอดตลาดของเทศบาลต าบลหนองขาว 
    ๒.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 
   ๒.๒.๒ ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้น าส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 
   ๒.๒.๓ กรณีนิติบุคคล ให้น าหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทมาแสดง จ านวน ๑ ชุด 
   ๒.๒.๔ หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน
กระท าการแทนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน ๑ ชุด 
   2.2.5 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่เทศบาลต าบลหนองขาวก าหนดไว้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอราคา จะต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)ก ากับไว้ทุกแห่ง 
  2.3 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่กรณีที่เห็นว่าไม่สมควร เทศบาล
ต าบลหนองขาวทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิกการขายทอดตลาด หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคาท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองขาวเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
  2.4 ในการที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใดๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ก็
ดี หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศเพ่ือ
ประโยชน์ทางราชการ ผู้ประมูลไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

/2.5 ผู้เสนอราคา... 



 

-๒- 

  2.5 ผู้เสนอราคาครั้งนี้ต้องเสนอราคาซื้ออย่างต่ าไม่น้อยกว่า ราคากลางที่ก าหนดไว้ หากผู้เสนอราคา
ซื้อต่ ากว่าราคาที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณา และผู้เข้าเสนอราคา 1 ราย มีสิทธิ์เสนอราคาได้เพียง 1 ซอง 
พร้อมทั้งพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็น
เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว ราคาเหมารวมจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ กรณีตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  
  2.6 ผู้เสนอราคาได้ ซึ่งเทศบาลต าบลหนองขาวได้พิจารณาให้เป็นผู้ซื้อจะต้องน าเงินสดมาช าระให้
ครบถ้วน ต่อเทศบาลต าบลหนองขาว พร้อมรับทรัพย์สินที่จ าหน่ายทันที โดยเทศบาลต าบลหนองขาวจะออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ถือครองทรัพย์สิน ผู้เสนอราคาได้ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และผู้เสนอราคาได้จะต้องเคลื่อนย้ายออกไปในวันที่ได้รับของ มิฉะนั้น
เทศบาลต าบลหนองขาวจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในหลังทั้งสิ้น 
  2.7 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 
  2.8 ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอ
ราคา 
  2.9 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ช ารุด เสื่อมสภาพในครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
ตามสภาพ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าขายทอดตลาดจะต้องด าเนินการพิจารณาตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ด้วยตนเองหากได้มีการ
อนุมัติการจ าหน่ายให้กับผู้เสนอราคารายสูงสุดแล้วคณะกรรมการฯถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพของพัสดุครุภัณฑ์
ดังกล่าวฯ โดยจะไม่มีการโต้แย้งใดๆ ภายหลัง  
 3. ก าหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด 
  ก าหนดดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด ในวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น. – 
๑0.๐๐ น. โดยให้ไปพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้
น าไปดูพัสดุครุภัณฑ์ที่เทศบาลต าบลหนองขาวจะขายทอดตลาดต่อไป 
  

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง เทศบาลต าบลหนองขาว ระหว่างวันที่ 28 
กรกฏาคม 2559  ถึงวันที่ 11 สิงหาคม  2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3465-9663  ต่อ 23 ใน
วันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์   www.gprocurement.go.th , www.nongkhaolocal.go.th 
 

สรุปแผนการด าเนินการประกาศขาดทอดตลาด 
ประกาศ  28  ก.ค.59 

 11  ส.ค.59 
เวลาราชการ  

ชี้แจง  ดูสถานที่   9   ส.ค.59 เวลา09.00 – 10.00 น. พร้อมกันที่เทศบาล 09.00 น. 
ยื่นเอกสาร   15   ส.ค.59 เวลา 09.00 – 10.00น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขาว 
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ 

  15   ส.ค.59 11.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่      ๒๘  กรกฏาคม   พ.ศ.  2559 
 
 

 
 

               (นายทรงพล  เอกจิตต์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.nongkhaolocal.go.th/


ล าดับที่ รายการ หมายเลขครุภณัฑ์ ราคาขั้นต่ า

ครภณัฑ์เส่ือมสภาพการใช้งาน 32 รายการ

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ มินอลต้า 417-43-0001 200

2 โทรทศัน์สียี่หอ้ พานาโซนิค สีด า 20 นิว้ 456-39-0001 100

3 เก้าอี้ท างานส าหรับผู้มาติดต่อ 401-40-0020 10

4 เก้าอี้ท างานส าหรับผู้มาติดต่อ 401-40-0022 10

5 เก้าอี้ท างานส าหรับผู้มาติดต่อ 401-40-0025 10

6 เก้าอี้เคร่ือพมิพดี์ด 401-48-0064 10

7 วิทยุคมนาคม ICOM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 464-47-0013 50

8 เคร่ืองโทรสาร ยี่หอ้ พานาโซนิค รุ่น K-X-FL542CX 478-48-0002 100

9 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ยี่หอ้ HP 416-49-0016 50

10 เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล ยี่หอ้ DUPO 496-48-0001 50

11 รถจักรยานยนต์ ยี่หอ้ คาวาซากิ ทะเบยีน  ต 3131 กจ 024-33-0002 1,000

12 โต๊ะเอนกประสงค์ 400-40-0013 50

13 เคร่ืองเล่นและบนัทกึเทป ยี่หอ้ SONY 461-48-0004 50

14 เคร่ืองปัม๊น้ าไฟฟา้ ปัม๊ดูดไดโว่ ยี่หอ้ CLINTON 055-51-0006 50

ขนาด 2 นิว้ 750 W

15 เก้าอี้ท างาน 401-50-0084 10

16 เก้าอี้ท างาน 401-48-0063 10

17 เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ยี่หอ้ HP 640 C 483-44-0001 10

18 เคร่ืองรับโทรศัพท ์Forth รุ่น CID-01 423-48-0021 10

19 พดัลมต้ังพืน้ ยี่หอ้ Sanyo 432-41-0005 20

20 พดัลมต้ังพืน้ ยี่หอ้ Sanyo 432-41-0006 20

21 พดัลมต้ังพืน้ ยี่หอ้ Sanyo 432-41-0007 20

22 เก้าอี้ 401-38-0009 10

23 เก้าอี้ 401-38-0017 10

24 โต๊ะท างาน 400-41-0017 50

25 เก้าอี้ 400-53-0107 10

26 เคร่ืองท าน้ าเย็น 439-44-0001 50

27 โต๊ะท างาน 400-31-0006 20

28 โทรทศัน์สี SAMSUNG 456-48-0006 100

29 เก้าอี้ 401-38-0018 10

30 โต๊ะท างาน 400-44-0023 20

31 เคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ยี่หอ้  HITACHI 490-48-0001 200

32 เคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ยี่หอ้ ACER 490-51-0002 200
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