
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง ประมล,ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

./๒๕๖๒เทIVเ ^ เ ^ฉบบท

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน ๒๑ 
รายการ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังน้ี 

กำหนดการขายทอดตลาด
๑. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องยอมรับและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ 

ประมูล ที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนการสู้ราคา
๒. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อฃอดูสภาพทรัพย์สินหรือสอบถามรายละเอียดได ้

ท่ี งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันที่.. .ว !..? ...!!? !...2 5 6 2 .....  ...เวลา ๑๐ .๐ ๐  น.
ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพทรัพย์สิน นี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง  ๆ

ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว
๓. กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่.......&..-.?...โ!:?....?.?®?...................

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- 
๑๐ .๐ ๐  น. และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นด้นไปจนกว่าจะเสร็จ

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังน้ี
๑ .ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะด้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเอกสารเท่านั้นโดยนำหลักฐาน

เอกสารและสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกต้อง มาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันฯ 0, ป้'ลงทะเบยน ดังน
๑ .๑  กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

๑ .๑ .๑  สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราขการออกให้ ท่ีมี 
หมายเลขบัตรประจำตัวประขาขนและรูปถ่ายของผู้สู้ราคา 

๑.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน 
๑.๒ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

๑.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญซีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๒.๒. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๓ ใบกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร 
ประจำตัวประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง



๑ .๔ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของ 
การร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ท่ี 
มิใข่มีสัญซาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว ้
ข้างตัน พร้อมรับรองสำเนาถูกตัอง

๒. คณะกรรมการขายทอดตลาด ผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล 
โนนสูง ห้ามเข้าเสนอราคา

๓ .  การขายทอดตลาดจะขายโดยว ิธ ปีระมูลด้วยวาจา และประมูลรวมทั้ง ๒๑ รายการ การตัดสินข ี้ 

ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะ 
แสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว และต้องเสนอราคาโม่น้อยกว่าราคาขั้นตํ่าที่ 
๑๔ ,๑๙๐ บาท ( หน่ึงหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยเค้าสิบบาทถ้วน )

๔. กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการทั้!ม่เห็นสมควรนั้นๆ ออกจากรายการขายทอดตลาดใต ้
และเทศบาลตำบลโนนสูงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่โม่เห็นสมควรนั้นๆ โดยพิจารณาถึง 
ประโยขน์ฃองทางราขการเป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีเซ่นน้ีผู้ประมูลเสนอราคาจะไม่มีสิทธิอุทธรณีหรือฟ้องร้องบังคับ 
คดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ จากทางราขการทั้งสิ้น

๖. ผู้สู้ราคาย่อมพันความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้น้บแต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อไต้ม ี
การถอนพัสดุออกจากการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันนับแต่ขณะถอนนั้นดุจกัน

๗. ราคาพัสดุที่นำมาขายทอดตลาด เทศบาลๆขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วับประมูลโดยขายพร้อม 
อุปกรณีประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลๆดำเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีขี้น

๘. กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไมใข้ราคาในรายการที่ประมูลไต้ คณะกรรมการฯ จะทำการออก 
ขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราขการ ค้าไต้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาขายในครั้งแรก ผู้ประมูลคร้ัง 
แรกต้องรับผิดขอบจำนวนเงินในส่วนที่ขาดน้ัน

๙. รายการใดหากมีกฎหมายให้มีการขออนุญาต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของนั้นๆ ไป 
จากทางราชการ

๑๐. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดไต้เคาะไม้ ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุดราย 
ใดแล้ว ผู้น้ันจะต้องชำระเงินทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละยี่สิบห้า (๒๔96) ของราคาพัสดุที่ประมูล 
ไต้ โดยเทศบาลๆ จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะต้องชำระให้ 
เสร็จสิ้นพร้อมทั้งนำพัสดุที่ประมูลไต้ออกจากเทศบาลให้แล้วเสร็จภายใบ ๗ วัน นับแต่วันขายทอดตลาดหากไม่ 
ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาตังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ้ เทศบาลๆ จะริบเงินที่วางไว้แล้ว และขาย 
ทอดตลาดใหม่ต่อไป



๑๑ . การนำทรัพย์สิน ที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลฯ ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เป็นผู้ประมูลได้ 
จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง หรือค่าจดทะเบียน โอนกรรมสิทธ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ (ถ้ามี) 
เองทั้งส้ิน และจะต้องลบตราสัญลักษณ์เทศบาลฯ หรือตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวช้องกับเทศบาลออกจาก 
พัสดุที่ประมูลได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศขายทอดตลาด หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งแต่วันที่............................................................ ถึง
วัน ที่ แ . .:7 (I ย... 25.6.2........  ..หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๙๔๗๓ ในวันและเวลา
ราขการ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาล ■ ก ๐ ก ร บ ก 3 - 3 ๐ . 1 : เา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี &  กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายประสงค์ โพธื้มีศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



ลำดับ
ท่ี รายการ

ยี่ห้อ ขนด แบบ 
ขนาดและ 
ลักษณะ

วัน เดัอน ปี 
ที่!ดัถือ 

กรรมสิทธี้

อายุ
(จ)

รหัสพัสดุ ราคา
ประเมิน
(บาท)

๑.
กองสาธารณสุขฯ
เครื่องชั่งนํ้าหนักเด็กแบบ 
นอน จำนวน ๑  เคร่ือง

- ๒๐ ก.ค. ๔๔ ๑๗ ๒๘๙-๔๔-๐๐๔๗ ๒๐.-

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(0?บ) จำนวน ๑  เคร่ือง

ย่ีห้อ อ06โ รุ่น 
\^โ*๐ก ๗๖๐๐ (วิ

๑๓ พ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๗-๐๑๒๓ ๑๐๐.-

๓. เครื่องสำรอง!ฟ ชร8 
จำนวน ๑  เคร่ือง

ย่ีห้อ ร^5*6กา 
๑ ๐ ๐ ๐  \ / &  ๔๐๐ 
วัตต์

๑๘ ต.ค. ๔๔ ๗ ๔๑๒"๔๔-๐๑๐๔ ๔๐.-

๔.
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
เครื่องสำรอง!ฟ ขนาด 
๔๔๐ วัตต์ จำนวน ๑  
เคร่ือง

ยี่ห้อ ลิโอนิค 
ขนาด ๔๔๐ วัตต์

๔ ก.ย. ๔๔ ๖ ๔๑๒-๔๔-๐๑๐๗ ๔๐.-

๔.
กองสาธารณสุขฯ
ลำโพงหูห้ิว จำนวน ๑  
เคร่ือง

ย่ีห้อ ? โ๐ร0นกช 
รุ่น เ-^-๙๐ ๑

๒๔ ก.ย. ๔๔ ๑๗ ๔๖๒-๔๔-๐๑๔๔ ๒๐.-

๖.
งา.น.ป้องกันฯ
รถยนต์ปีคอัพ หมายเลข 
ทะเบียน บร ๗๗๙๔ 
นครราขสีมา พร้อม 
เครื่องยนต์ ๔ .]^ ๑  
ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี 
หมายเลขเครื่อง ^  

๘๐๑๘๔ จำนวน ๑  คัน

ย่ีห้อ อีซูซุ สีขาว ๒๙ ก.ย. ๒๘ 

๒๙ ก.ย. ๔๘

๓๓

๑๓

๐๐๑-๒๘-๐๐๐๒  

๔๔๒-๔๘-๐๐๐๔

๑ 0 ,0 0 0 -  

๒,๐๐๐.- 

ะ ๑๒,๐๐๐.-

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมจอ จำนวน ๖  
เคร่ือง

๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๗๓ ๑๐๐.-
- ๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๗๖ ๑๐๐.-
- ๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๘๑ ๑๐๐.-
- ๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๘๖ ๑๐๐.-
- ๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๘๗ ๑๐๐.-
- ๒๖ มิ.ย. ๔๖ ๑๔ ๔๑๖-๔๖-๐๐๘๘ ๑๐๐.-

๘. คอมพิวเตอร์สำหรับ 
นักเรียบ จำนวน ๑ เคร่ือง

- ๒๒ ก.ค. ๔๑ ๑๐ ๔๑๖"๔๑-๐๒๑๓ ๑๐๐.-

๙. คอมพิวเตอร์สำหรับคร ู
จำนวน ๑ เคร่ือง

- ๒๒ ก.ค. ๔๑ ๑๐ ๔ ๑๖-๔ ๑-๐๑๑๔ ๑๐๐.-



ลำดับ
ท่ี

รายการ
ยี่ห้อ ชนิด แบบ 

ขนาดและ 
ลักษณะ

วิ'น เดือน ปี 
ที่ได้ถือ 

กรรมสิทธ
อายุ
(ปี)

รห้สพัสดุ
ราคา

ประเมิน
(บาท)

๑๐.^
ร.ร.เทศบาล ๒
โทรทัศน์สี ๒๙ น้ิว จำนวน 
๓ เคร่ือง

ย่ีห้อ พานาโซนิค 
ขนาด ๒๙ น้ิว

๔ ม.ค. ๔๐ ๑๒ ๔๔๖-๔๐-๐๐๔๒ ๒๐๐.-

ย่ีห้อ พานาโซนิค 
ขนาด ๒๙ น้ิว

๔ ม.ค. ๔๐ ๑๒ ๔๔๖-๔๐-๐๐๔๙ ๒๐๐.-

ย่ีห้อ พานาโซนิค 
ขนาด ๒๙ น้ิว

๔ ม.ค. ๔๐ ๑๒ ๔๔๖-๕๐-๐๐๔๐/ ๒๐๐.-

๑๑.

ร,ร,เทศบาล ๒ (ห้อง 
วิทยาศาสตร์ประลม)
ข้ันหนังสือแบบเตี้ย ๓ 
ระดับ จำนวน ๑  ต

- ๑๒ พ.ย. ๔๒ ๙ ๔๐๔-๔๒-๐๑๐๐ ๒๐.-

๑๒̂ ขั้นหนังสือแบบเตี้ย จำนวน 
. ต ู้ - ๑๒ พ.ย. ๔๒ ๙ ๔๐๔-๔๒-๐๐๘๖ ๒๐.-

๑๓. ขั้นหนังสือแบบเตี้ย จำนวน 
๑ ต - ๑๒ พ .ย. ๔๒ ๙ ๔๐๔-๔๒-๐๐๘๔ ๒๐.-

๑๔. ขั้นหนังสือแบบเตี้ย จำนวน 
๑  ต - ๑๒ พ.ย. ๔๒ ๙ ๔๐๔-๔๒-๐๐๘๔ ๒๐.-

๑๔. ข้ันหนังสือแบบสูง จำนวน 
๑ สั

- ๑๒ พ.ย. ๔๒ ๙ ๔๐๔-๔๒-๐๐๘๓ ๒๐.-

๑๖.
กองวิชาการฯ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน ๑  เคร่ือง

ย่ีห้อ รบ๓ รนก5 ๒๘ ก.ย. ๔๔ ๗ ๔๑๐-๔๔-๐๐๘๖ ๑๐๐.-

๑๗.
กองสาธารณสุขฯ
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 
๑ ตัว

- ๒ พ.ย. ๔๔ ๖ ๔๐๙-๔๔-๐๒๓๖ ๑๐.-

๑๔. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑  ตัว - ๒๓ ก.ย. ๔๓ ๘ ๔๐๑-๔๓-๔๙๘๑ ๒๐.-

๑๔. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑  ตัว - ๒๓ ก.ย. ๔๓ ๘ ๔๐๑-๔๓-๔๙๘๓ ๒๐.-
๒๐. ถองคลัง

โทรทัศน์สี ๒๐ น้ิว จำนวน 
๑ เคร่ือง

- ๒๗ ม.ค. ๓๘ ๒๔ ๔๔๖-๓๘-๐๐๐๔ ๒๐๐.-

๒๑. คอมพิวเตอร์ ผ0 7 8 0 0 ^  
จำนวน ๑ เคร่ือง

* ๒๐ ก.ย. ๔๗ ๑๔ ๔๑๖-๔๗-0๑๒๗ ๑ 0 ๐ .-

รวมเป็นเงินทั้งสินจำนวน -หนึ่งหมื่นส์พันหนึ่งร์อยเก้าสิบบาทด้วน- ๑๔ ,๑๙๐.-


