
   
 

    ประกาศ เทศบาลต าบลครึ่ง 
เรื่อง   ขายพัสดุครุภัณฑ์ช ารุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ที่  1  / 2565 
--------------------------------------------------- 

                    ด้วยเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ขายพัสดุครุภัณฑ์
ช ารุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ  จ านวน  14  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   1.  รายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา 
                       1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อ ติดต่อขอดูสภาพพัสดุช ารุด และเสื่อมสภาพ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2564  ในวันและ
เวลาราชการ เท่านั้น 
                       1.2 ก าหนดขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการยื่นใบเสนอราคา ในวันที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน  2564   เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง                                

                   2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 
                       2.1 ผู้ประสงค์จะซื้อ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  
                          - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         มายื่นพร้อมลงชื่อขอเข้าการเสนอราคาต่อคณะกรรมการด าเนินการขาย 
                     2.2ใบเสนอราคาซื้อตามแบบเทศบาลต าบลครึ่งก าหนดมีรายละเอียดการเสนอราคา
ครบถ้วนถูกต้อง 

                    3. การเสนอราคา 
                       3.1 พัสดุที่ช ารุด และเสื่อมสภาพ รวม 14 รายการ มีราคากลางขั้นต่ ารวม  630.50 
บาท ( หกร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์ ) 
                               3.2  เทศบาลต าบลครึ่งจะท าการขายพัสดุครั้งนี้โดยพิจารณาจากราคาแบบเหมารวมทุกรายการ ตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้เสนอจ านวนเงินที่ต้องการซื้อเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวเท่านั้น 
                       3.3 หากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุช ารุด และเสื่อมสภาพในวันและเวลา
ที่ก าหนดให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุช ารุด และเสื่อมสภาพที่จะท าการจ าหน่าย
ดีแล้ว เทศบาลต าบลครึ่งจะไม่รับผิดชอบในความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายในทรัพย์สินที่น าออกมา
จ าหน่ายพัสดุในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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                        3.4 เมื่อเทศบาลต าบลครึ่ง อนุมัติรับราคาสูงสุดนั้นแล้ว  ผู้ซื้อจะต้องช าระเป็นเงินสดทันที
หากไม่ช าระเงินให้ครบถ้วน จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะซื้อพัสดุครุภัณฑ์ที่เสนอสู้ราคาได้ 
                        3.5 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลต าบลครึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกการเสนอ
ราคาแล้วท าการเสนอราคาใหม่ได้ ตามวัน เวลา ที่เห็นเหมาะสม โดยผู้ซื้อที่เสนอราคาได้จะเรียกร้อยงสิทธิ์หรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลครึ่งมิได้ 

                   4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
                       4.1 คณะกรรมการด าเนินการขาย จะพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอราคาให้
ประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าราคาข้ันต่ าที่คณะกรรมการประเมินราคากลางขั้นต่ า
ก าหนด 
                       4.2 การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการยื่นใบเสนอ
ราคาซื้อจะตัดสินให้กับผู้ที่ได้เสนอราคาสูงสุดโดยตัดสินจาก “ราคารวมสูงสุด” ที่เสนอราคาได้สูงสุด (ไม่รับ
พิจารณาต่อรายการ) 

                 5. การจ่ายเงิน 
                      5.1 ผูช้นะการเสนอราคาจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่เทศบาลต าบลครึ่ง ตามจ านวนเงิน
ที่เสนอราคาไว้ในวันยื่นเสนอราคา หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และเทศบาล
ต าบลครึ่ง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
                    5.2 ผู้เสนอราคาได้จะต้องรับพัสดุช ารุดที่ซื้อได้และขนย้ายพัสดุเองทั้งสิ้น ภายใน 3 วันท า
การ 
                      
                           ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ  เทศบาลต าบลครึ่ง 
อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน  2564  ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ใน
วันและเวลาราชการ สอบถามได้เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 
053-783328 ตอ่ 14  ในวันและเวลาราชการ หรอืดรูายละเอียดไดที้เ่วบ็ไซต์ www.khrueng.go.th 
 
 
 
                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
                                                                     ( นายด ารงศักดิ์   ไชยสาร ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลครึ่ง 
 
 
 

http://www.khrueng.go.th/


 
 
                               เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลครึ่ง 

บัญชีรายการและรายละเอียดการขายพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ 
                   จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

   ราคากลาง 
    ( หน่วยละ) 

    หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 

เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
เก้าอ้ีต่างๆ 
โต๊ะต่างๆ 
ไม้สต๊าป 
แบบหล่อคอนกรีต 
แบบหล่อคอนกรีต 
แบบหล่อคอนกรีต 
 

1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ตัว 
1 ไม้ 

1 แบบ 
1 แบบ 
1 แบบ 

 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

45.50 
3 

104 
104 
104 

 

 

 รวมเงิน  630.50  

 
 
 
 
 
 
                                                                                       ( นายด ารงศักดิ์  ไชยสาร ) 
                                                                                        นายกเทศบาลต าบลครึ่ง 
 
 


