
                                                                          

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง 
เรื่อง   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์  เส่ือมสภาพและไม่จ าเป็นใช้ในราชการ จ านวน 35 รายการ 

--------------------------------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะขาย
ทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์  เส่ือมสภาพและไม่จ าเป็นใช้ในราชการ จ านวน 35 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี  ราคากลางครั้งนี้  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,735.-บาท (-หนึ่งพันเจ็ด
ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) 

1. ก าหนดเวลา วัน  เวลา  และสถานท่ีขายทอดตลาด 
ก ำหนดกำรพิจำรณำดูสภำพพัสดุที่ท ำกำรประมูล  ผู้เข้ำร่วมประมูลรำคำหำกประสงค์จะดูสภำพ 

พัสดุจะท ำกำรประมูลรำคำให้พร้อมกัน ณ. งำนพัสดุ กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง ในวันที่ 16 
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 ในเวลำ 09.30 น. 
      หากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ในวันและเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือว่าผู้เข้าร่วม
เสนอราคานั้นทราบถึงราคาพัสดุครุภัณฑ์ท่ีท าการขายทอดตลาดดีแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ังจะไม่
รับผิดชอบในความช ารุดบกพรอ่งหรือความเสียหายใดในทรัพย์สินท่ีน าออกมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 
       ก ำหนดยื่นซองใบเสนอรำคำในวันที่ 16 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ.2560 เวลำ 09.30 น. ถึงเวลำ 
10.30 น. และท ำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำในวันเดียวกัน ต้ังแต่เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดั่ง 

2. เงื่อนไขการขายทอดตลาด 
2.1 การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ย่ืนต่อคณะกรรการด าเนินการจ าหน่าย 

ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง    
2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนมาแสดง 
2.2.2 กรณีนิติบุคคล  ให้น าหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน 

บริษัทมาแสดง  ถ้าเป็นตัวแทนต้องน าหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนดมาแสดง 
2.2.3 กรณีตัวแทน ได้แก่ หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรตามกฎหมายก าหนด) ส าเนาบัตร 

ประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา ของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ  จ านวน 1 ชุด 
2.2.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ังก าหนดโดย 

ไม่มีเงื่อนใดๆท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องตรงกัน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงิน
ท่ีเสนอราคาต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข  หากมี การขูด ลบ ตก เติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
         2.3  การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง   จะขายทอดพัสดุโดยพิจารณาจาก 
รำคำเหมำรวมทุกรำยกำรตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้  ท้ังนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและ 
เสนอรำคำเพียงรำคำเดียว  ราคาเหมารวมจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือกรณีตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 

     2.4  ผูช้นะการเสนอราคาต้องเป็นผู้เสนอราคาเหมารวมสูงสุด  ซึ่งราคาดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่า
ราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่งได้ก าหนดไว้ 

 



 -
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      2.5  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้   การยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้สุกแต่จะพิจารณา  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคา
ยอมกันในการเสนอราคา  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนด่ัง เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้ 
      2.6 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ังตามจ านวน
เงินท่ีเสนอราคาไว้ในวันย่ืนซองหลังจกเสร็จสิ้นการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากผู้ชนะการเสนอราคา
ไม่สามารถน าเงินสดมาช าระในคราวเดียวได้  ให้วางเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่เสนอไว้โดยจะออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  และส่วนท่ีเหลือจะต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีชนะการ
เสนอราคา  หากไม่ช าระให้ครบถ้วนภายก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 

    และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินท่ีขายทอดตลาดซึ่งเมื่อรวมกันกับเงินท่ีริบไว้ไม่คุ้ม
กับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม  ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนท่ีราคาขาดอยู่พร้อมท้ัง
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

    2.7 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องขนย้ายพัสดุท่ีเสนอราคาได้ท้ังหมด  พร้อมลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษร  
หรือตัวเลขอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  ออกจากบริเวณทีพัสดุนั้นต้ังอยู่ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีช าระเงินครบถ้วน  หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนด่ัง ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายน้ัน 

    2.8  ห้ามมิให้คณะกรรมการการด าเนินการขายทอดตลาด พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
และผู้ขายเข้าเสนอราคาหรือใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสนอราคาในการขายโดยวิธีทอดตลาดซึ่งเป็นผู้อ านวยการเอง 

    

   2.9  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  จะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด ณ สถานท่ี
จัดการขายทอดตลาด  โดยถือว่าผู้ชนะการเสนอราคา  ได้ยอมรับละการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีทางราชการก าหนด  
ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกประกาศเสนอราคาขายทอดตลาด  แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม  โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้ชนะทราบ  หากมีเหตุผลเชื่อได้ว่าการเสนอราคาขายทอดตลาดนั้นได้กระท าโยทุจริต  เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาแทน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น เป็นต้น  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น  เป็นเต้น  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนด่ังเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ท้ังสิ้น 
  2.10  โดยประกาศฉบับนี้  องค์กาบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  ถือว่าผู้เข้าเสนอราคาทุกรายได้รับทราบ
เงื่อนไขการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ังครั้งนี้ดีแล้ว  และยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ   

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสื่อมสภาพ  สามารถน าเอกสารมา
ขอรับเอกสารเสนอราคาขายทอดตลาด  ดังนี้ 

1.  กรณีบุคคลธรรมดา  เข้าเสนอราคาต่อส่วนราชการ  ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
และส าเนา 

ทะเบียนบ้าน  รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ชุด 
2. กรณีนิติบุคคล  เข้าเสนอราคาต่อส่วนราชการให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ

ส าเนาทะเบียนบ้าน    
หนังสือรับรองบริษัท  หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน กรณีบุคคลอื่นมารับเอกสารเสนอราคาแทนให้น าหนังสือ
มอบอ านาจ  ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอ านาจ  และในส่วนของเจ้าของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อย่างละ 1 ชุด 
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      3.   ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับท่ีรับเอกสารเสนอราคาขายทอดตลาดเท่านั้น  

ติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดได้ท่ีกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง  ระหว่ำงวันที่ 1 
เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 ถึง วันที่  15  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ.2560  ในวันและเวลำรำชกำร  หรือ
สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0

 -

4321-0384 ต่อ 15 และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนด่ัง www.dondang.go.th 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 
         
          (นายสุบรรณ์    เมิกข่วง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนด่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด 
 

ล าดับที ่ รายการ รหัสครุภณัฑ ์ ว/ด/ป ได้มา ราคา หมายเหต ุ
1. โต๊ะระดับ 1-2    400-35-00035     2535 10  
2. โต๊ะอเนกประสงค์   400-41-00011 - 00020   2541 10  
3. เก้าอ้ีประชุมฟองน้ า     

 
401-49-0261-0262-0263,0265-
0266 

2549 5  

4. ตู้เหล็ก 4 ช้ัน   401-35-0002  2535 50  
5. ตู้เหล็ก 4 ช้ัน   401-38-0003  2538 50  
6. ตู้เหล็ก 4 ช้ัน   414-40-0004  2540 50  
7. ตู้เหล็ก 4 ช้ัน   406-46-0024  2546 50  
8. เต็นท์    478-35-004-5    2535 100  
9. พัดลมเพดาน    432-38-0006-432-38-0007   2538 10  
10 พัดลมโคจรติดผนัง    432-41-0008-432-41-0010   2541 10  
11. เครื่องถ่ายเอกสาร    417-42-0001   2542 100  
12. เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ๊น

เตอร์  
416-47-0003   2547 110  

13. เครื่องคอมพิวเตอร์   416-48-0004  2548 100  
14. เครื่องสว่านไฟฟ้า                                                059-48-0001   2548 20  
15. เครื่องปรับอากาศ-

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนตั้ง
พื้นขนาด 25,000 บีทียู 

420-48-0003   
420-48-0004   

2548 200  

16. เครื่องท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด  439-48-0003   2548 20  
17. กล้องถ่ายรูปดิจติอล  452-48-0002   2548 10  
18. เครื่องปริ๊นเตอร์แบบเลเซอร์ 

รุ่น Hp 1010 

480-48-0006 2548 10  

19. เครื่องปริ๊นเตอร์แบบเลเซอร์ รุ่น 
Hp 1280                                                  

480-48-0008   2548 10  

20. ซุ้มเฉลมิพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวราชการที่ 9   

411-50-0004   2550 10  

21. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์   

416-50-0009   2550 100  

22. ตู้ล าโพง ขนาด 18”1000W    459-51-0008-0009   2551 100  
23. ตู้ล าโพง ขนาด 15”500W                                                                                                      

                                             
459-51-0012 -0013 
 

2551 50  

24. ไมโครโฟนไร้สาย 10 เมตร  458-51-0010-0011  2551 5  
25. ไมโครโฟนไร้สาย 30 เมตร  458-51-0012      2551 5  
26. เครื่องปริ๊นเตอรL์aserjet 

P1006  
480-48-0014  2548 10  

27. หีบบัตรเลือกตั้งชนิดเหล็ก  284-52-0005      2552 10  

1,215 
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ล าดับที ่ รายการ รหัสครุภณัฑ ์ ว/ด/ป ได้มา ราคา หมายเหต ุ
28. ล้อวัดระยะทาง                  086-53-0001                          2553 5  
29. พัดลมตั้งพื้น                      432-54-0015                         2554 5  
30. โต๊ะพับหน้าโพเมก้าขาว

เอนกประสงค์หนา 22 มม.ปิด
ขอบPVC 

400-55-141-145               2555 10  

31. เครื่องดนตรีแคน 901-51-0001-0004 2551 100  
32. เครื่องดนตรีโปงลาง            902-51-0001                 2551 100  
33. เครื่องดนตรีพิณ                   903-51-0001                         2551 100  
34. เครื่องดนตรีกีต้าร์เบส          904-51-0001                         2551 100  
35. เครื่องดนตรีกองชุด                                                                   904-51-0001 2551 100  

 520  
รวมราคาเป็นเงินท้ังสิ้น (-หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) 1,735  

 


