
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   
เรื่อง  การขายพัสดทุี่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
*********************************** 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะขายพัสดุที่
ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  โดยวิธีตกลงราคา  จ านวน  45 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ 

1.  ก าหนดการ 
1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  ติดต่อสอบถามขอทราบ

รายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ระหว่าง
วันที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข       
0-5334-6333, 0-5334-6900 ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
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1.2  ก าหนดรับซองเสนอราคา ในวันที่  10  มีนาคม  2560 เวลา 09.00–10.30 น. และ
คณะกรรมการจะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน  เวลา 11.00 น.  

2.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับซื้อของ
เก่า โดยย่ืนหลักฐานดังต่อไปนี้  

      2.1 บุคคลธรรมดา  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาทะเบียนการค้า  หรือทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.2 นิติบุคคล  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 2.3 ผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า  จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            - ส าเนาทะเบียนการค้า  หรือทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.  การเสนอราคา 
 3.1  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้องพร้อม

ทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

/3.2  ซองใบเสนอราคา........... 
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 3.2  ซองใบเสนอราคาพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาบัตร

ประจ าตัว) ต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการขาย 
4.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูนมากที่สุด  ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางก าหนด 
  5.  การจ่ายเงิน 
  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะต้องจ่ายเงิน
ตามจ านวนที่เสนอราคาพร้อมใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนไปด้วย                   

ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60        
     

  

           (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกลู) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ขายพัสดุท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ราชการ จ านวน 45 รายการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคากลาง/
หน่วย 

หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต์ (YAMAHA) 1 คัน 233.33  
2. เก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 1 ตัว 3.33  
3. เก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 1 ตัว 3.33  
4. โต๊ะท างาน ระดับ 1-3 1 ตัว 25.00  
5. โต๊ะท างาน ระดับ 1-3 1 ตัว 25.00  
6. เก้าอ้ีประชุม  1 ตัว 2.00  
7. เก้าอ้ีประชุม  1 ตัว 2.00  
8. เก้าอ้ีประชุม  1 ตัว 2.00  
9. เก้าอ้ีประชุม  1 ตัว 2.00  
10. โต๊ะท างาน ระดับ 1-2 1 ตัว 25.00  
11. ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ใบ 25.00  
12. เครื่องปรับอากาศ (แบบตั้งพ้ืน) 1 เครื่อง 26.66  
13. ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ใบ 23.33  
14. ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 1 ใบ 16.66  
15. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 23.33  
16. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 18.33  
17. ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1 ใบ 23.33  
18. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ใบ 16.66  
19. โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 23.33  
20. โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 23.33  
21. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ใบ 16.66  
22. โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ชุด 23.33  
23. โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ชุด 23.33  
24. โต๊ะประชุม ขนาด 1.20 เมตร 1 ตัว 2.00  
25. โต๊ะประชุม ขนาด 1.20 เมตร 1 ตัว 2.00  
26. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู

(พร้อมอาคาร) 1 เครื่อง 53.33 
 

27. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
(พร้อมอาคาร) 1 เครื่อง 53.33 

 

28. เครื่องปรับอากาศ (พร้อมอาคาร) 1 เครื่อง 30.00  
29. เก้าอ้ีท างาน ระดับ 7 1 ตัว 2.33  
30. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 6 1 ชุด 23.33  
31. โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต ระดับ 3-6 1 ตัว 23.33  
32. พัดลม(อุตสาหกรรม) 1 เครื่อง 8.00  
33. เก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ตัว 2.33  



-2- 
 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคากลาง/

หน่วย 
หมายเหตุ 

34. เก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ตัว 2.33  
35. เก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ตัว 2.33  
36. เก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ตัว 2.33  
37. เก้าอ้ี ระดับ 3-6 1 ตัว 2.33  
38. เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล 1 เครื่อง 17.66  
39. ปริ้นเตอร์ HP LaserJet 1010 1 เครื่อง 4.00  
40. ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี 1 ชุด 5.33  
41. โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ี 1 ชุด 3.00  
42. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 5.33  
43. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 5.33  
44. เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง 1.66  
45. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 1  ชุด 2.33  

ราคารวม 860.21  
 
 
 
 


