
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง 
เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา 

------------------ 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง มีความประสงค์จะท าการขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้โดยมีและ
ข้อก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.รายละเอียดเงื่อนไขในการตกลงราคา 
  1.1ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอดูสภาพพัสดุ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 
น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
  1.2ก าหนดขายวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ณ องค์การบริหารส่วนต าบล         
ช่างเคิ่ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนและยื่นเอกสารในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
และเริ่มท าการขายในเวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.3ให้ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาโดยเจรจาตกลงกัน ผู้เสนอราคาสูงสุดจะได้รับพิจารณาเป็น
ผู้ซื้อพัสดุ 
  1.4ผู้เป็นคณะกรรมการด าเนินการขายวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาครั้งนี้ไม่มี
สิทธิเข้าร่วมการเสนอราคา 
  2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียน และยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  กรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
  กรณีนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณห์สนธิ 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 
ชุด กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมปดดอากรแสตมปตตามที่กหหมาย
ก าหนด ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
  3.การเสนอราคา 
  3.1การเสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
  3.2หากผู้ร่วมเข้าเสนอราคารายการใดไม่มาดูสภาพพัสดุช ารุดและเสื่อมสภาพในวันและเวลา
ที่ก าหนดให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุช ารุดและเสื่อมสภาพที่จะท าการขายดีแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง จะไม่รับผิดชอบในความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายในทรัพย์สินที่น า
ออกมาขายในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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  3.3ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคา “เหมารวมสูงสุด” ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้อง
ไม่ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากลางทรัพย์สินที่ช ารุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่างเคิ่งก าหนดไว้ 
  3.4ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่งตาม
จ านวนเงินที่เสนอราคากันไว้ในวันเสนอราคาหลังจากการพิจารณาเสนอราคาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้
เสนอราคาได้จะต้องรับพัสดุที่ซื้อได้ ออกจากสถานที่เก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ ง ภายใน 5 วัน 
นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติและผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การนย้ายพัสดุเองทั้งสิ้น 
  4.หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  4.1คณะกรรมการด าเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จะ
พิจารณาราคา ของผู้ที่ เสนอราคาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่
คณะกรรมการประเมินราคากลางทรัพย์สินที่ช ารุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่าง
เคิ่งได้ก าหนดไว้ 
  4.2การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลง
ราคา จะตัดสินให้กับผู้เสนอราคาสูงสุดโดยตัดสินจาก “ราคารวม” ที่เสนอราคาได้สูงสุด(ไม่พิจารณาการเสนอ
ราคาต่อรายการ) และผู้เสนอราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที 
  4.3การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เสนอราคาได้และราคาในการจ าหน่ายพัสดุโยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน 
  4.4องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการ
เจรจาตกลงราคากันให้แก่ผู้ใดก็ได้ หากเห็นว่าราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเคิ่ง อาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายก็ได้ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นและผู้เข้า
เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 
  5.การจ่ายเงิน 
  ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องน าเงินสดมาช าระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช่า งเคิ่งตาม
จ านวนเงินที่เสนอราคาไว้ในวันเสนอราคาหลังจากการเสร็จการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ผู้เสนอราคาได้จะต้องรับพัสดุช ารุดที่
ซื้อได้ออกจากสถานที่เก็บของส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่งอนุมัติและจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการขนย้ายพัสดุเองท้ังสิ้น 
    

         ประกาศ    ณ  วันที่    23    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2563 
 
 
       ลงชื่อ 
         (นายอุดร   ปดโย) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง 
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รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ช ารุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ตามประกาศลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง 
 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเลข ราคาซื้อหรือได้มา
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ชค.401-48-016 1,200.00  
2 เครื่องส ารองไฟ ชค.481-56-013 1,700.00  
3 จานดาวเทียม ชค.479-44-001 30,000.00  
4 กระติกน้ าร้อน ชค.800-40-002 1,295.00  
5 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 

ระบบ 

ชค.197-59-010 13,500.00  

6 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 
ระบบ 

ชค.197-59-011 13,500.00  

7 เครื่องส ารองไฟ (ศพด.พร้าวหนุ่ม) ชค.481-56-014 1,700.00  
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ศพด.พร้าว

หนุ่ม) 
ชค.416-56-019 17,800.00  

9 เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.พร้าวหนุ่ม) ชค.404-56-018 3,500.00  
10 เครื่องส ารองไฟ (ศพด.ต่อเรือ) ชค.481-56-018 1,700.00  
11 เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.ต่อเรือ) ชค.404-56-022 3,500.00  
12 ทีวีสี 21 นิ้ว (ศพด.แม่มิงค์) ชค.456-52-001 5,940.00  
13 เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.แม่มิงค์) ชค.404-56-024 3,500.00  
14 เครื่องส ารองไฟ (ศพด.แม่มิงค์) ชค.484-56-020 1,700.00  
15 เครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.อินทนนท์) ชค.404-56-023 3,500.00  
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ศพด.อิน

ทนนท)์ 
ชค.416-56-024 17,800.00  

17 เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก ชค.404-58-031 4,100.00  
18 เครื่องส ารองไฟ ชค.404-58-031 3,000.00  
19 เครื่องส ารองไฟ ชค.404-58-032 3,000.00  
20 เครื่องส ารองไฟ ชค.404-58-033 3,000.00  
21 ล้อวัดระยะแบบดิจิตัล ชค.086-61-001 14,800.00  
22 ครุภัณฑ์ส ารวจแบบหล่อเหล็ก ชค.053-46-001 4,500.00  

      รวมจ านวนเงิน     154,235.00 
 
 
      ลงชื่อ 
         (นายอุดร   ปดโย) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง 


