
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
เร่ือง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ  จ านวน  ๒๕ รายการ 

---------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ต าบลเคร็ง จ านวน ๒๕ รายการ                    
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดดังต่อไปนี้  
 

 ๑. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด 
     การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะด าเนินการขายทอดตลาด   
ณ  องค์การบริหารส่วนต าลเคร็ง ในวันที่  ๒๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗  โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมการ
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. และ
คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด จะท าการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 ๒.เงื่อนไขการขายทอดตลาด 
     ๒.๑ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเร่ืองตัวบุคคลผู้
ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการ
เคาะไม้ 
     ๒.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้ นโดยน า
ส าเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขาดทอดตลาดในวัน
ลงทะเบียนดังนี้ 
     ๒.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้น าส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดง 
     ๒.๒.๒ กรณีนิติบุคคลให้น าหนังสือบริคณฑ์สนติหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทมาแสดง 
     ๒.๒.๓ กรณีตัวแทนให้น าหนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด    
มาแสดง 
     ๒.๓ การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
     ๒.๔ กรณีที่คณะกรรมการขาดทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ า
กว่าราคากลางที่ประเมินไว้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น
ออกจากการขายทอดตลาดได้ 
     ๒ .๕ ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อ
คณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด 
            -/๒.๖ ผู้ประมูล... 



-๒- 
 

     ๒.๖ ผู้ประมูลราคาได้จะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตาม
จ านวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถช าระเงินสด
ในคราวเดียวได้ให้วงเงินไว้ในน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และ ส่วนที่เหลือต้องช าระให้
ครบถ้วนภายใน ๓ วันท าการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 
     ๒.๗ การขายทอดตลาดในครั้งนี้ จะขายทอดตลาดพัสดุรายกา รต่อรายการ โดยให้เสนอราคา
พัสดุแต่ละรายการ 
     ๒.๘ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้
เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็ง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้ 
     ๒.๙ การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ผู้ประมูลได้ต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
     ๒.๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่ง ราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการขาดทอดตลาดครั้งน้ีก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เป็นเด็ดขาด ผู้
ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
 ๓.ก าหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ท าการขายทอดตลาด 
     หากผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะดูสภาพครุภัณฑ์ที่องค์กา รบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ท าการขายทอดตลาด ให้มาพร้อมกันในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

 ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ระหว่างวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๔๗-๖๐๗๐ ในวันและเวลาราชการ 
   
   

  ประกาศ  ณ  วันที่ …๔…. เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๗    
     
 

(ลงชื่อ)     
     (นายไสว  ทองด า) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 



 
 

 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ล าดับที่ 
 

รายการ 
 

รหัสครุภัณฑ์ 
 

จ านวน  
ราคาประเมิน 

(บาท) 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 

ป้ายจราจร 
ป้ายจราจร 
ป้ายจราจร 
ป้ายจราจร 
โต๊ะท างาน 
โต๊ะเคร่ืองพิมพ์ดีด 
โต๊ะเคร่ืองพิมพ์ดีด 
โต๊ะเคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองปริ้นเตอร์ 
เคร่ืองปริ้นเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
กล้องถ่ายรูป 
ไมโครโฟน STAR 

ไมโครโฟน STAR 
ปากล าโพงฮอนท์พร้อมยูนิต 
ปากล าโพงฮอนท์พร้อมยูนิต 
ปากล าโพงฮอนท์พร้อมยูนิต 
ปากล าโพงฮอนท์พร้อมยูนิต 
ปากล าโพงฮอนท์พร้อมยูนิต 
เคร่ืองเล่นวีดีโอ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองอัดส าเนา 
เคร่ืองโทรสาร 
รถยนต์ส่วนกลาง 

๑๔๕-๕๐-๐๐๐๑ 
๑๔๕-๕๐-๐๐๐๒ 
๑๔๕-๕๐-๐๐๐๓ 
๑๔๕-๕๐-๐๐๐๔ 
๔๐๐-๓๘-๐๐๐๑ 
๔๐๐-๓๙-๐๐๐๙ 
๔๐๐-๓๙-๐๐๑๑ 
๔๐๐-๓๙-๐๐๑๒ 
๔๑๔-๕๔-๐๐๐๕ 
๔๑๔-๕๔-๐๐๑๐ 
๔๑๖-๔๖-๐๐๐๓ 
๕๓๙-๕๐-๐๐๐๓ 
๔๕๒-๔๘-๐๐๐๒ 
๔๕๘-๕๐-๐๐๒๒ 
๔๕๘-๕๐-๐๐๒๓ 
๔๕๙-๔๗-๐๐๐๕ 
๔๕๙-๔๗-๐๐๐๖ 
๔๕๙-๔๗-๐๐๐๗ 
๔๕๙-๔๗-๐๐๐๘ 
๔๕๙-๔๗-๐๐๐๙ 
๔๕๕-๓๙-๐๐๐๑ 
๔๑๗-๔๘-๐๐๐๒ 
๔๑๘-๓๙-๐๐๐๑ 
๔๒๔-๔๖-๐๐๐๑ 
๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ 

๑ ป้าย 
๑ ป้าย 
๑ ป้าย 
๑ ป้าย 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 

๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 
๑ ตัว 

๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ เคร่ือง 
๑ คัน 

๒๐.- 
๒๐.- 
๒๐.- 
๒๐.- 
๒๐.- 
๕๐.- 
๕๐.- 
๕๐.- 
๓๐.- 
๓๐.- 
๓๐.- 
๕๐.- 
๒๐.- 
๕.- 
๕.- 
๑๐.- 
๑๐.- 
๑๐.- 
๑๐.- 
๑๐.- 
๕.- 
๑๐๐.- 
๑๐๐.- 
๕๐.- 

๖,๐๐๐.- 



 
 
 

 


