
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพและไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  จ านวน  14  รายการ 

**************** 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จะด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุด โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ จ านวน ราคาประเมิน/หน่วย 
1. หน้าจอคอมพิวเตอร์ 416-48-0001 1  จอ 30  บาท 
2. พริ้นเตอร์ 416-48-0001 1  ตัว 30  บาท 
3. คอมพิวเตอร์ 416-49-0001 1  ชุด 100  บาท 
4. พริ้นเตอร์ 416.50-0002 1  ตัว 30  บาท 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร 417-50-0001 1  เครื่อง 300  บาท 
6. กล้องถ่ายรูป 452-51-0001 1  ตัว 20  บาท 
7. คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 416-51-0001 1  เครื่อง 100  บาท 
8. คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 416-51-0002 1  เครื่อง 100  บาท 
9. พริ้นเตอร์ 416-51-0003 1  ตัว 30  บาท 
10. เครื่องส ารองไฟ 416-51-0003 1  เครื่อง 30  บาท 
11. เครื่องส ารองไฟ 416-51-0004 1  เครื่อง 30  บาท 
12. เครื่องส ารองไฟ 416-51-0005 1  เครื่อง 30  บาท 
13. พริ้นเตอร์ 479-52-0001 1  ตัว 30  บาท 
15. พริ้นเตอร์ 479-54-0002 1  ตัว 30  บาท 

 
 โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังนี้  

1. ผู้เข้าประมูลต้องลงชื่อเข้าประมูล  ณ  งานพัสดุ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ใน   
วันพธุ  ที่  10  กันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  ถึงเวลา  10.30  น.  และเจ้าหน้าที่จะเริ่มด าเนินการ 
ประมูลในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2.  ผู้เข้าประมูลต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
               2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  1  ชุด 
               2.2  ถ้าผู้เข้าประมูลกระท าการในนามบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  ส าเนาบัตรประชาชน   
และส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน  1  ชุด 

1.3 ถ้าผู้เข้าประมูลกระท าการในนามนิติบุคคล  จะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบ  
อ านาจของนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และ  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจพร้อม    
รับรองส าเนา  จ านวน  1  ชุด 

2. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะท าการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
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4.  ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาข้ันต่ าที่ทาง
ราชการได้ก าหนดไว้ 

5.  ผู้ชนะการประมูลในการขายทอดตลาดได้ ต้องช าระเงินค่าสิ่งของทันที  หรือวางมัดจ าไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ า 
กว่าร้อยละ 50 ของราคาท่ีประมูลสู้ราคาได้ และจะต้องช าระเงินที่ค้างช าระให้ครบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ขาย
ทอดตลาดส าเร็จบริบูรณ์ จึงจะน าสิ่งของที่ประมูลซื้อได้ออกไปจากที่เก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   ถ้าเกิน
ก าหนดดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   จะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ต้องการที่จะได้สิ่งของดังกล่าว และองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคามีสิทธิที่จะริบเงินมัดจ าที่วางไว้ได้ทันที และน าสิ่งของไปด าเนินการขายทอดตลาดใหม่  

6.  การช าระเงินจะต้องช าระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระหรือก่อนวันนั้นไม่
เกิน  3  วันท าการก็ได้  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 

7.  เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณท่ีเก็บขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคาภายใน 7 วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่ก าหนดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  สงวนสิทธิที่จะ
ริบสิ่งของดังกล่าวไปด าเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้ 

8.  ผู้เข้าประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ  และถือว่าผู้ชนะการประมูลทราบถึง
สภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วน  ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายใน
ทรัพย์สินที่น าออกประมูลขายในครั้งนี้  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9. องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้ก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคา
สูงสุดที่ผู้ประมูลได้นั้น  ยังไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกค่า เสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 10.  โดยประกาศฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการ
ประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไปโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 11. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือขอดูพัสดุที่จะประมูลขายได้ท่ี   ส่วนการคลัง        
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0 -7787- 4049  ต่อ 105   ในระหว่าง  
วันที่  27  สิงหาคม  2557  -  9  กันยายน  2557   ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

                                    ประกาศ   ณ  วันท่ี  25  สิงหาคม   พ.ศ.  2557 
 
 
 

(นายชรินทร์  พรรณรังศรี) 
                                            รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาคา  รกัษาราชการแทน 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาคา 

 
                                            
 



 


