
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโคก 

เร่ือง   การขายพัสดุช ารุดของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
................................................................ 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโคก  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีช ารุดของเทศบาล
ต าบลบ้านโคก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านาน  23  รายการ  คือ 

ล าดับ วัน  เดือน  
ปี 

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวนหน่วย ราคา
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

 

31 ส.ค.58 
31 ส.ค.58 
31 ส.ค.58 

 
29 ส.ค.40 
29 ส.ค.40 
10 มิ.ย.42 
10 มิ.ย.42 
18 เม.ย.44 
25 ส.ค.46 
25 ส.ค.46 
23 มี.ค.49 
23 มี.ค.49 
25 ก.ย.50 
27 ส.ค.58 
3 ก.ย.58 
24 ก.ย.56 
24 ก.ย.56 
24 ก.ย.56 
24 ก.ย.56 
24 ก.ย.56 
27 ส.ค.58 
19 ก.ย.57 
29 ส.ค.40 

 

476-58-0014 
476-58-0015 
476-58-0016 

 
400-40-0010 
401-40-0010 
401-42-0034 
401-42-0035 
401-44-0037 
404-46-0003 
404-46-0004 
400-49-0022 
400-49-0024 
404-50-0005 
424-58-0002 

020-58-0028-0127 
483-56-0001 
483-56-0002 
483-56-0003 
483-56-0004 
483-56-0005 
479-58-0015 
432-57-0051 
077-40-0001 

 

ครุภัณฑ์สนาม(อุโมงค์ หนอนน้อยหลากสี) 
ครุภัณฑ์สนาม(อุโมงค์ หนอนน้อยหลากสี) 
ครุภัณฑ์สนาม(กระดานลื่นช้างจ  าม่ าโยนห่วง
ขอซู้ด) 
โต๊ะเขียนแบบ 
เก้าอี เขียนแบบ 
เก้าอี ท างานระดับ 3-6 
เก้าอี ท างานระดับ 3-6 
เก้าอี ท างานระดับ 2-4 
ชั นวางเอกสาร 
ชั นวางเอกสาร 
โต๊ะท างานระดับ 1-2 
โต๊ะท างานระดับ 1-2 
ชั นวางเอกสาร 
เครื่องโทรสาร FAX BROTHER 878 
ถังขยะพลาสติก ขนาด 150 ลิตร 
เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องส ารองไฟ 
เครื่องปริ นเตอร์ CAN ON LBP6000 
พัดลมตั งพื น 
เทปวัดระยะ 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 

 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 

1  เครื่อง 
100  ถัง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  อัน 

 
122 

5 
5 
5 
 

200 
50 
10 
10 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 

475 

 

 
รวมราคากลางทั้งสิ้น   475.-     บาท(สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)       

โดยการยื่นซองเสนอราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก  ในวันท่ี  8 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 09.30 น.  เปิดซองเสนอราคา  เวลา  10.00 น.  และประกาศรายช่ือผู้ชนะการ
เสนอราคาการขายทอดตลาด  เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป 

 

 

 



 

     -2- 
ถ้าผู้ใดสนใจประสงค์จะประมูลราคาพัสดุ  ให้ไปประมูลได้ตามวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้น  ถ้ามี

ข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโคก  ใน
เวลาราชการได้ทุกวัน  โดยมีเงื่อนไขในการประมูลดังนี  

1.  เมื่อคณะกรรมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโคก  พิจารณารับราคาของผู้เสนอราคา  
ผู้นั นจะต้องท าบันทึกข้อตกลงไว้ต่อคณะกรรมการฯ  ตามแบบก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านโคก  ในเวลานั น  
และจะต้องช าระเงินสดเป็นเงินมัดจ า  จ านวนร้อยละ  20  ของราคาดังกล่าว  หรือช าระตามจ านวนทั งหมดท่ี
ประมูลได้   โดยเทศบาลต าบลบ้านโคก  จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐานและเมื่อนายกเทศมนตรีต าบล
บ้านโคก  พิจารณาอนุมัติขายทรัพย์สินในราคาดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบลบ้านโคก  จะแจ้งให้มาติดต่อช าระ
เงินส่วนท่ีเหลือภายใน  7  วัน  ถ้าไม่น าเงินมาช าระภายในก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะริบเงินมัดจ า
ดังกล่าว  และเทศบาลต าบลบ้านโคก  จะน าทรัพย์สินนั นออกขายทอดตลาดอีกครั งหนึ่ง 

2. เกณฑ์การตัดสินในการประมูลให้ถือการตัดสินใจของคณะกรรมการฯเป็นที่สุด 
3. เมื่อเทศบาลต าบลบ้านโคก  ตกลงขายทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวให้ผู้ซื อรายใดแล้วผู้นั น

จะต้องน าทรัพย์สินท่ีตกลงซื อ-ขาย  ออกจากสถานท่ีเก็บของเทศบาลต าบลบ้านโคก  ให้แล้วเสร็จภายใน  7  
วัน  นับแต่วันท่ีได้ช าระเงินให้แก่เทศบาลต าบลบ้านโคก  โดยแจ้งให้เทศบาลต าบลบ้านโคก  ทราบก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1  วัน 

4. ส าหรับทรัพย์สินท่ีเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เมื่อผู้เสนอราคาประมูลได้และ
ด าเนินการช าระเงินให้กับเทศบาลต าบลบ้านโคก  ครบถ้วน  ผู้เสนอราคาได้จะต้องไปจดทะเบียนโอนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ท่ีประมูลได้กับส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีช าระเงิน
กับเทศบาลต าบลบ้านโคก  ครบถ้วน และผู้เสนอราคาได้เป็นผู้ช าระได้เป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องในการโอนทั งหมด(ถ้ามี) 

5. เทศบาลต าบลบ้านโคก  ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด  เมื่อ
เห็นว่าราคาท่ีเสนอยังเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสม  หรือคุ้มกับราคาท่ีเทศบาลต าบลบ้านโคก  ท่ีเห็นสมควร 

6. ผู้ใดสนใจจะเข้าเสนอราคาประมูลทรัพย์สินดังกล่าว  หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือขอดูทรัพย์สิน  ให้ติดต่อสอบถามได้ท่ี  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโคก  หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์   042-145258  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    16  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.   2561 

                                

                                    (นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์)       
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 
 
 
 
 
 
 
 



 


