
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 
ที ่มท.๕309.๑๘/กฟอ.ดอ.(คพ.) 0003/๒๕๖5 

เรื่อง   การขายทอดตลาดพัสดุทรัพย์สินประเภทเครื่องมือคลังพัสดุจ านวน  1  รายการ  
------------------------------------------- 

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดมมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุทรัพย์สินประเภท
เครื่องมือคลังพัสดุ  จ านวน  1  รายการ  (ราคานี้ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ล าดับ    เลขก ากับ                 รายการ จ านวน (คัน) ราคาเริ่มต้น
ประมูล (บาท) 

1  FORKLIET TRUCK(รถยก) 1    20,000 
โดยมเีงื่อนไขดังนี ้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาโดยต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ 

           1.1 บุคคลธรรมดา 
 (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (ข) ส าเนาใบทะเบียนบ้าน 
 (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน 

1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่นาย
ทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องก ากับ 
 (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
 (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน 
 ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ มีดังนี้ 
2.1 ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาประเมินแต่ละ

รายการตามจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 เงินสด 
 2.1.2 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม  
โดยเป็นวันที่เดียวกับวันยื่นซองเอกสารหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  7  วันท าการ 
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 ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม จะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการ
ขายทอดตลาดยกเว้นผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดช
อุดม    จะคืนหลักประกันให้ต่อเมื่อไม่มีข้อผูกพันใดๆกับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม 

2.2 ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อวางหลักประกันแล้วจะได้รับแผ่นป้ายที่ระบุหมายเลขผู้เข้าเสนอราคาเพ่ือใช้
ส าหรับการเสนอราคา และเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ 

2.3 คณะกรรมการด าเนินการขายจะท าการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจาหรือตามที่
คณะกรรมการด าเนินการขายก าหนดต่อหน้าผู้ที่เข้าเสนอราคารายอ่ืน โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว 
และในการเสนอราคาประมูลแต่ละครั้งก าหนดเกณฑ์เสนอราคาเพ่ิมข้ึนครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของราคา 
ประเมิน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ล าดับ               รายการ จ านวน 
(คัน) 

 ราคาเริ่มต้น 
   ประมูล 
    (บาท) 

เพ่ิมข้ึนครั้งละไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 0.5 ของ 
ราคาประเมิน (บาท) 

รายการที่ 1 FORKLIET TRUCK(รถยก) 1 20,000 20,100 
                ทั้งนีผู้้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มข้ึนเองได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.4 การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ชนะการประมูลและราคาในการขายทอดตลาดนั้นคณะกรรมการ
ผู ้ด าเนินการขายจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ ่ง ให้ถือว่าการตัดสินของ
คณะกรรมการด าเนินการขายเป็นเด็ดขาดที่จะตกลงขายให้กับผู้เสนอราคารายนั้น  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอเดชอุดม จะมีเอกสารหลักฐานเป็นข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกัน   (ตามเอกสาร
แนบ) 

2.5 คณะกรรมการด าเนินการขายสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายเมื่อยังไม่มีผู้เสนอราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับ
การขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น 

2.6 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาประเมินที่
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม  ก าหนดไว้ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชนะการประมูล
จะต้องวางมัดจ าเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  20 ของราคาที่เสนอไว้ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง และต้องน าเงินส่วนที่เหลือพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม
มาช าระให้ครบถ้วนภายใน  7  วันท าการนับจากวันที่ได้รับหนังสือสนองรับราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
อ าเภอเดชอุดม เมื่อช าระค่าพัสดุครบถ้วนและพ้นจากข้อผูกพันแล้วจึงจะขอหลักประกันการเสนอราคาคืนได้   
หากผู้ชนะการประมูลไม่มาช าระเงินค่าพัสดุภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะถูกริบเงินมัดจ าทั้งหมดและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม  .สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุดังกล่าวให้ผู้ชนะการประมูลและหากต้องท า
การขายทอดตลาดครั้งใหม่แล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเดิมผู้ชนะการประมูลเดิม
จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดจนครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 
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2.7 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
พัสดุที่ประมูลได ้โดยจะเรียกร้องใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม ไม่ได ้

2.8 ผู้ชนะการประมูลจะต้องท าการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณพ้ืนที่ของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม.ภายใน 30 วัน นับแต่วันช าระค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนและได้รับหนังสือแจ้งให้  
ขนย้ายพร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ.อ าเภอเดช
อุดม กรณีผู้ชนะการประมูลไม่มาขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอ อ าเภอเดชอุดม จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ขนย้ายนับถัดจาก
วันครบก าหนดจนถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากสถานที่จัดเก็บเสร็จเรียบร้อย 

2.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม. จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่
จัดการประมูลและสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศไปแล้วก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดได้กระท าโดยไม่สุจริต เช่น เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นต้น 
เพ่ือประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม  เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

3. ก าหนดด าเนินการดังนี้ 
 
ที ่

      
    ขั้นตอน 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ 
พ.ศ. 2561 

       การปฏิบัติ            สถานที่ 

1 ปิดประกาศ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 30  มีนาคม  2565  ถึง 
22 เมษายน  2565 

1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซต์หน่วยงาน (www.pea.co.th) 

2 ก าหนดดูสินค้า 
(พัสดุประเภท 
มิเตอร์ , ซีที วีที 
ช ารุด) 

            - 30  มีนาคม  2565  ถึง 
22 เมษายน  2565 
เวลา 09.00-15.30 น. 
(วันท าการ) 
 

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 
แผนกคลังพัสด ุ
ที่อยู่ 259 ม.19  ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธาน ี
โทรศัพท์. 045-361156 

3. ลงทะเบียนและ
รับป้ายประมูล 

            - 25 เมษายน 2565 เวลา 
09.00-10.00 น. 

ห้องประชุมล าโดมใหญ่ชั้น4  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 
 

4. เริ่มประมูล             - 25 เมษายน 2565  
เวลา 10.05 น.เป็นต้นไป 

ห้องประชุมล าโดมใหญ่ชั้น4  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 
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3.1 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาแต่ไม่ได้ตรวจดูพัสดุที่จะขาย ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและ

สภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายครั้งนี้แล้วโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออ าเภอเดชอุดม จะไม่รับผิดชอบในความ
ช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายในพัสดุที่น าออกประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2 ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออ าเภอเดชอุดม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม  2565  ถึงวันที่  22 เมษายน  2565   
ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์www.pea.co.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361156 ต่อ 15130 
หรือแผนกคลังพัสดุ  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2565 

 

           นายปรัชญา  บุญมาก 

           (นายปรัชญา บุญมาก) 

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


