
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 
เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความ ประสงค์จะ
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้ 

  1.  พัสดุที่จะขายทอดตลาด  มีจำนวน  24 รายการ ได้แก่ 
       1.1  เก้าอ้ีสำนักงาน แบบมีพนักพิง  จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 401 - 61 - 0541 
     ราคาประเมินขาย 10 บาท 
       1.2  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 บีทียู  จำนวน 1 ตัว   
     รหัสครุภัณฑ์ 420 - 46 - 0004  ราคาประเมินขาย 500 บาท 

      1.3  โต๊ะไม้น็อกดาวน์ พร้อมกระจก 58*115 ซม.  จำนวน 1 ตัว   
    รหัสครุภัณฑ์ 400 - 50 - 0050  ราคาประเมินขาย 25 บาท 
      1.4  กล้อง CANON  จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 452 - 54 - 0006   
    ราคาประเมินขาย 40 บาท 
      1.5  เครื่องโทรสาร (แฟกซ์) กระดาษธรรมดา A4  จำนวน 1 เครื่อง   
    รหัสครุภัณฑ์ 424 - 53 - 0003  ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.6  เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-J2310  จำนวน 1 เครื่อง   
    รหัสครุภัณฑ์ 479 - 58 - 0004  ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.7  เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ IC - UV 95  จำนวน 1 เครื่อง   
    รหัสครุภัณฑ์ 478 - 55 - 0023  ราคาประเมินขาย 2 บาท 
      1.8  เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ IC - UV 95  จำนวน 1 เครื่อง  
    รหัสครุภัณฑ์ 478 - 55 - 0024  ราคาประเมินขาย 2 บาท 
      1.9  เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ IC - UV 95  จำนวน 1 เครื่อง  
    รหัสครุภัณฑ์ 478 - 55 - 0034  ราคาประเมินขาย 2 บาท 
      1.10  เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ IC - UV 95  จำนวน 1 เครื่อง  
     รหัสครุภัณฑ์ 478 - 55 - 0036  ราคาประเมินขาย 2 บาท 
      1.11  เก้าอ้ีประชุมสภา มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว รหัสครุภัณฑ์ 401 - 44 - 0115  
      ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.12  โทรทัศน์สี SONY  21  นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 456 - 47 - 0002   
      ราคาประเมินขาย 20 บาท 
         1.13  โต๊ะทำงาน  จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 400 - 49 - 0049   
      ราคาประเมินขาย 20 บาท 
      1.14  ปั๊มซัมเมอร์ส 7.5 แรงม้า ระบบไฟ 3 สาย 380 โวลต์  จำนวน 1 ชุด   
      รหัสครุภัณฑ์ 055 - 58 - 0032  ราคาประเมินขาย 450 บาท 
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         1.15  ปั๊มซัมเมอร์ส 3 แรงม้า ระบบไฟ 2 สาย 220 โวลต์  จำนวน 1 ชุด  
      รหัสครุภัณฑ์ 055 - 59 - 0037  ราคาประเมินขาย 200 บาท 
      1.16  ปั๊มซัมเมอร์ส 7.5 แรงม้า ระบบไฟ 3 สาย 380 โวลต์  จำนวน 1 ชุด  
      รหัสครุภัณฑ์ 055 - 59 - 0038  ราคาประเมินขาย 450 บาท 
         1.17  เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นมีถังน้ำครอบบนตู้ SANYO  จำนวน 1 ตู้  
      รหัสครุภัณฑ์ 439 - 53 - 0003  ราคาประเมินขาย 50 บาท 
      1.18  เก้าอ้ีพนักพิงและล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 401 - 50 - 0193   
      ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.19  เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  รหัสครุภัณฑ์ 416 - 48 - 0007   
     ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.20  เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  รหัสครุภัณฑ์ 416 - 54 - 0020   
     ราคาประเมินขาย 5 บาท 
      1.21  กล้อง KODAK จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 452 - 55 - 0008    
     ราคาประเมินขาย 30 บาท 
      1.22  เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 401 - 57 - 0528   
     ราคาประเมินขาย 10 บาท 
      1.23  เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว  รหัสครุภัณฑ์ 401 - 57 - 0529   
     ราคาประเมินขาย 10 บาท 
      1.24  ยางรถยนต์ส่วนกลาง  จำนวน 4 เส้น  ราคาประเมินขาย 80 บาท 
 2.  กำหนดการ 
      2.1  ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุขายทอดตลาดทั้ง 24 รายการ หรือรายการใดรายการหนึ่ง สามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
โทร. 034-980131 ต่อ 102  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.klongmai-sampran.go.th  
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
       2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  จะทำการประมูลขายทอดตลาด  โดยวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบในการขายทอดตลาด  โดยยื่นซองประมูลราคา ในวันที่  2 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 
10.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซอง
ประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา  10.40 น. เป็นต้นไป 

 

3.  หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา 
       3.1  ผู้ประมูลทุกรายจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  โดยให้ลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง  ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด 
       3.2 ผู้ประมูลราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคา และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบใบเสนอ
ราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่กำหนด จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการขายทอดตลาดและปิดผนึกซองให้
เรียบร้อย 
       3.3  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จะถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายได้ตรวจสภาพสิ่งของที่จะ
ทำการประมูลเรียบร้อยแล้ว  และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่จะไม่รับผิดชอบความชำรุดเสียหายใด ๆ ที่เกิด
แก่สิ่งของที่ขายนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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  4.  การจ่าย 
       4.1  ผู้ประมูลในการขายทอดตลาดได้  จะต้องชำระค่าของนั้นเป็นเงินสดทันทีทั้งจำนวนภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด  หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีสิทธิจะนำสิ่งของไป
ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่หรือคัดเลือกผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไป  
       4.2  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืนหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้หากเห็นว่าราคาสูงสุดที่ 
ผู้ประมูลเสนอราคาให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

5.  การกำหนดพิจารณาดูสภาพพัสดุที่ขายทอดตลาด 
       หากผู้ใดสนใจประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จะดำเนินการขายทอดตลาดให้มาพร้อมกัน ในวันที่ 
2 มีนาคม 2565 เวลา  08.30 น. - 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

  ผู้ใดสนใจจะเสนอประมูลราคา สามารถขอรับเอกสารการยื่นซองประมูลราคาได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ในวันที่ 2 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 - 
09.50 น. 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

        (นายเอนก  น้อยพิทักษ์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


