
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
เรื่อง  การจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

................................................... 
 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีความประสงค์จะจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 256๒  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.เครือ่งพิมพ์ดีดแบบแคร่ รหัสพัสดุ ๔๑๔ ๔๒ ๐๐๐๒ จ านวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการประมาณราคา
ซากพัสดุเป็นเงิน  ๒๐๐  บาท เนื่องจากแคร่ตัวหนังสือและส่วนที่เกี่ยวข้องช ารุด ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อม 
  2.โทรศัพท์พานาโซนิคสีขาวชนิด Model No.Kx-Ts๕๐๐ จ านวน ๑ ตัว รหัสพัสดุ ๔๒๓-๕๐-๐๐๑๐ 
คณะกรรมการประมาณราคาซาก เป็นเงิน 1  บาท  เนื่องจากระบบไฟฟ้าช ารุดและเป็นวัสดุกรอบไม่สามารถน ามารีไซด์
เคิลใหม่ได้ 
  3.เครื่องโทรสาร(แฟ็กซ์) ยี่ห้อ HP OFFiceiet จ านวน 1 เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๒๔-๕๔-๐๐๐๓ 
คณะกรรมการประมาณราคาซาก เป็นเงิน  ๒0  บาท  เนื่องจากวัสดุที่น ามาประกอบบางส่วนน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้
และช ารุดตามอายุการใช้งาน 
  4.เก้าอ้ีระดับ ๑-๒ จ านวน ๑ ตัว  รหัสพัสดุ ๔๐๑-๓๙-๐๐๐๑ คณะกรรมการประมาณราคาซาก  
เป็นเงิน  ๕  บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้ 
  5.พัดลมหมุนรอบตัว(รับบริจาค)หมายเลข ๐๐๔๓๗๙๒ จ านวน ๑  ตัว  รหัสพัสดุ ๐๐๙–๔๐-๐๐๐๑ 
คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน 1๐ บาท  เนื่องจากช ารุดตามอายุการใช้งานและวัสดุที่น ามาประกอบบางส่วน
น ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้ 
  6.โต๊ะเอนกประสงค์ขนาด ๓๐×๗๒×๒๔ จ านวน  ๓ ตัว  รหัสพัสดุ ๔๐๐-๕๑-๐๐๔๓,๔๐๐-๕๑-
๐๐๔๕,๔๐๐-๕๑-๐๐๔๗ คณะกรรมการประมาณราคาซาก (ตัวละ ๑๐ บาท) เป็นเงิน  ๓๐  บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์
ที่น ามาประกอบบางส่วนน ามาซ่อมแซมใหม่ไม่ได้ 
  ๗.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๑๖-๔๓–๐๐๐๑-๔๑๖-๔๕-๐๐๐๒ 
คณะกรรมการประมาณราคา(เครื่องละ ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๐๐ บาท  เนื่องจากวัสดุที่น ามาประกอบบางส่วนเป็นวัสดุ
กรอบน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                     ๘.เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP จ านวน ๓ เครือ่ง รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๐-๐๐๐๔,๔๗๘-๕๐-๐๐๐๒, 
๔๗๘-๕๒-๐๐๐๕ คณะกรรมการประมาณราคา(เครื่องๆละ ๕ บาท) เป็นเงิน ๑๕ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามา
ประกอบบางส่วนน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และซ่อมไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 

 

                     ๙.เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ MATRX ชนิด Line จ านวน ๑ ตัว รหัสพัสดุ ๖๐๐-๕๐-๐๐๐๑ คณะ 
กรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๓๐ บาท  เนื่องจากวัสดุที่น ามาประกอบบางส่วนเป็นวัสดุน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                  ๑๐.เครื่องส ารองไฟ จ านวน ๑  ตัว  รหัสพัสดุ ๖๐๐-๕๓-๐๐๐๔ คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน  
๓๐ บาท  เนื่องจากวัสดุที่น ามาประกอบบางส่วนเป็นวัสดุน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                 ๑๑.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ยี่ห้อ HP จ านวน ๑  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ คณะกรรมการประมาณ
ราคาเป็นเงิน ๕๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบบางส่วนน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และซ่อมไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

 
                  ๑๒.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์(เครื่องฉายภาพ)/ 
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                 ๑๒.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์(เครื่องฉายภาพ)ยี่ห้อ EFSON จ านวน ๑  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๔๖-๔๘-
๐๐๐๑ คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๑๐๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนช ารุดและไม่
สามารถน ามารีไซค์เคิลใหม่ได้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                 ๑๓.กล้อง VDO ยี่ห้อ JVC ขนาดความจุ ๔๐ GB จ านวน ๑  เครื่อง  รหสัพัสดุ ๔๕๔-๕๐-๐๐๐๑ 
คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๒๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนช ารุดและไม่สามารถน ามา
รีไซค์เคิลใหม่ได้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                 ๑๔.กล้องดิจิตอลยี่ห้อ Sony CYhershotDSC  จ านวน ๑  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๕๒-๕๔-๐๐๐๕ 
คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๑๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนเป็นวัสดุกรอบและช ารุด
น ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                 ๑๕.กล้องดิจิตอลยี่ห้อ Sony CYhershot DSC  จ านวน ๑  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๕๒-๕๔-๐๐๐๖ 
คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๑๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนช ารุดน ามา 
รีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 
                 ๑๖.โทรทัศน์ ๒๐” จ านวน ๑  เครื่อง  รหัสพัสดุ ๔๔๙-๔๖-๐๐๐๒ คณะกรรมการประมาณราคา 
เป็นเงิน ๒๐ บาท  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนเป็นวัสดุกรอบน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน 
                  ๑๗.ชุดไมล์ประชุม จ านวน ๑  ชุด  รหัสพัสดุ ๔๖๗-๔๗-๐๐๐๑ คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน 
๑๐๐ บาท  เนื่องจากอุปกรณ์ที่น ามาประกอบบางส่วนช ารุดน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน 
                  ๑๘.สปอร์ตไลท์พร้อมอุปกรณ์ขนาด ๒ ล้านแรงเทียน จ านวน ๑  ชุด  รหสัพัสดุ ๘๐๑-๔๙-๐๐๐๑
คณะกรรมการประมาณราคาเป็นเงิน ๒๐ บาท  เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบบางส่วนช ารุดน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้
และไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
                  ๑๙.ล้อวัดระยะหมายเลข ๑๒๕๙๙-๖ จ านวน ๑ ตัว รหัสพัสดุ ๐๘๖-๕๕-๐๐๐๒ คณะกรรมการประมาณ
ราคาเป็นเงิน ๕ บาท  เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบบางส่วนช ารุดน ามารีไซค์เคิลใหม่ไม่ได้และไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

 

  การจ าหน่ายพัสดุกระท า ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ในวันที่  ๑๕ มิถุนายน  256๓  เวลา  
๑๐.๓0-1๑.๓0 น.   หากผู้ใดสนใจซื้อ  โปรดติดต่องานพัสดุ   ส่วนการคลัง     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง   
โทร.0-32๔๕-๒๒๕๘ ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่จ าหน่าย   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๙   มิถุนายน  พ.ศ. 256๓ 
 
 
          (นายถนอง  แสงศิลา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
 
 
 
 
 


