
 

 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุล ี

เร่ือง การจ าหน่ายพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
  

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  มีความประสงค์จะ       
     ขายทอดตลาดพัสดทุีช่ ารุดเสื่อมสภาพ จ านวน 31 รายการ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ) โดยวิธีประมูล
ยื่นซองเสนอราคา ราคากลาง 7,370.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)     

 ๑. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ นิติบุคคล ใหน้ าส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง แนบพร้อมซองเสนอราคา 
 ๑.๒ บุคคลธรรมดา ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
แนบพร้อมซองเสนอราคา 

๒. เงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาด มีดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยการยื่นซองเสนอราคา   
 ๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี เป็นผู้ก าหนดราคากลางส าหรับพัสดุ ผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสนอ
ราคาไม่ต่ ากว่าราคากลางที่ก าหนดไว้ 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด เป็นผู้มีสิทธิซื้อของได้ตามราคาท่ีประมูล ผู้เสนอราคาได้ หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้สู้
ราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาด พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ ราคาได้เป็นราคาที่ต่ าเกิน
สมควร คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ได้ ผู้สู้ราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๒.๔ ผู้ประมูลราคาได้จะต้องช าระเป็ นเงินสดตามราคาท่ีประมูลได้ทั้งหมด ภายในวันเดียว กับที่ยื่นเสนอ
ราคา 
 ๒.๕ การขายทอดตลาดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะขายทอดตลาดพัสดุช ารุดและเสื่อมสภาพ
ทั้งหมด โดยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
 ๒.๖ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกจากบริเวณท่ีพัสดุตั้งอยู่ในเสร็จสิ้น ภายใน ๓ วัน
ท าการ นับตั้งแต่วันที่ช าระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได ้
 ๒.๗ ในการขาดทอดตลาดครั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาประจักษ์แล้ว ถึ งสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด 
ตลอดจนความช ารุดบกพร่องด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากการขายทอดตลาด และการขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ 
 ๒.๘ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคันธุลี จะน าเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตร ๕๐๙ – ๕๑๗ มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 

 
/๓. ก าหนด... 

 



๒ 

 

 ๓. ก าหนดดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถดูสภาพพัสดุ ในวันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.    ๒๕๕9     
ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐   น.  ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ประมูลขายทอดตลาด 
  ๔.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ในวันที่  4   เดือน มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕9    
ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ๔.๒ ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา (ประมูล)  ในวันที่  4  เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕9   ตั้งแต่
เวลา   ๑๑.๐๐    น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร และสอบถามรายละเอียด ได้ที่  งานพัสดุ  ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่   18  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9   ถึงวันที่    3 มีนาคม 2559    
ตั้งแต่เวลา     ๐๘.๓๐   น.  ถึงเวลา    ๑๖.๓๐   น. หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.khanthuli.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข    ๐-๗๗๓๘-๑๙๖๗ ต่อ ๑๓      ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ    วันที่     ๑8    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 

(นายมงคล  ธรรมฤทธิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุช ารุดและเสื่อมสภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

       ล าดับ
ที ่

รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง รวมเงิน 

(บาท) (บาท) 

๑ โต๊ะท างานไม้อัด ระดับ 1-2 400-38-0002 1 ตัว 50.00  50.00 

๒ โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าขาว 400-52-0068, 400-52-0072 2 ตัว 20.00 40.00 

3 เก้าอี้ท างานไม ้ระดับ 1-2  401-38-0005 1 ตัว 20.00 20.00 

4 เก้าอี้ท างานไม ้ 401-43-0054 1 ตัว 20.00 20.00 

5 เก้าอี้พลาสติก สีน้ าเงิน 401-48-0087 - 401-48-0090 22 ตัว 5.00 110.00 

    401-48-0099 - 401-48-0109         

    401-48-0122 - 401-48-0128         

6 เก้าอี้ผู้บริหารเล็ก 401-48-0200 1 ตัว 20.00 20.00 

7 เก้าอี้คอมพิวเตอร ์ 401-50-0224 1 ตัว 20.00 20.00 

8 เก้าอี้ขาเหล็ก 401-51-0267, 401-51-0269, 3 ตัว 10.00 30.00 

    041-51-0270         

9 เก้าอี้ล้อเลื่น (หนังสวิง) 501-53-0410 1 ตัว 20.00 20.00 

10 เก้าอี้ท างานล้อเลื่น เบาะหนัง ปรับระดับได ้ 401-55-0413, 401-55-0414 2 ตัว 20.00 40.00 

11 เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ยาว 18 นิ้ว 414-41-0003 1 เครื่อง 100.00 100.00 

12 เต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร 479-51-0001 - 479-51-0003 3 หลัง 500.00 1,500.00 

13 เครื่องคอมพิวเตอร ์Pentium 4.3.0 GHz 416-49-0007 (1) 1 เครื่อง 100.00 100.00 

14 Printer Laserjet 416-50-0008 (2) 1 เครื่อง 50.00 50.00 

15 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 442-42-0001 1 เครื่อง 100.00 100.00 

16 เครื่องดิจิตอลโปรเจ็คเตอร ์ 446-49-0001 1 เครื่อง 200.00 200.00 

17 เครื่องเล่น VCD 455-47-0003 1 เครื่อง 50.00 50.00 

18 เครื่องเล่น VCD 455-47-0004 1 เครื่อง 50.00 50.00 

19 โทรทัศน์สี 29" JVC รุ่น AV29 456-48-0003 1 เครื่อง 200.00 200.00 

20 เครื่องบันทึกเสียงมีเทป 2 ข้างใบ้ 460-48-0001 1 เครื่อง 50.00 50.00 

21 เครื่องควบคุมเสียงตามสาย 462-47-0002 1 เครื่อง 50.00 50.00 

22 เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบ้า TF35 054-48-0002 1 เครื่อง 500.00 500.00 

23 เครื่องสูบน้ า ชนิดจุ่ม (มอเตอร์-ใบพัด) 055-51-0007 1 เครื่อง 200.00 200.00 

24 เครื่องสูบน้ า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 HP  005-52-0009 (1) 1 เครื่อง 200.00 200.00 

  พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 1.5 HP 005-52-0009 (2)         

 
ยอดยกไป 3,720.00 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง รวมเงิน 

(บาท) (บาท) 

 
ยอดยกมา 3,720.00 

25 เครื่องสูบน้ า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 HP  055-52-0010 1 เครื่อง 200.00 200.00 
26 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) 

ขนาด3 HP (มอเตอร์ + ใบพัด) ยี่ห้อ 
Franklin 

055-54-0013 (1) 
055-54-0013 (2) 

1 เครื่อง 200.00 200.00 

27 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) 
ขนาด1.5 HP (มอเตอร์ + ใบพัด) ยี่ห้อ 
Franklin 

055-54-0015 1 เครื่อง 200.00 200.00 

28 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) 055-54-0017 1 เครื่อง 200.00 200.00 

  ขนาด 1.5 HP 220 V           

29 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมิสซิเบิ้ล) 055-54-0023 1 เครื่อง 200.00 200.00 

  ขนาด 3.0 HP 13 ใบพัด 220 V           

30 คลิปแอมมิเตอร ์KEATECH 468-49-0001 1 เครื่อง 50.00 50.00 

31 หนอนอุโมงค์ 476-56-0002 1 ชุด 100.00 100.00 

 
รายการวัสดุ 3 รายการ 

     1 ใบมีดรถเกลี่ยดิน - 2 ใบ 500.00 1,000.00 

2 แบตเตอรี่รถยนต ์ - 2 ลูก 500.00 1,000.00 

3 ยางรถเกลี่ยดิน - 1 เส้น 500.00 500.00 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,370.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


