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  2.2 กรณีนิติบุคคล  ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน  หนังสือบริคณห์
สนธิ  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน  
1 ชุด  กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทนต้องมีหนังสอมอบอํานาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมาย
กําหนด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด   
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3.การเสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้าย 

ประกาศนี้  
3.2 หากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพในวันและ 

เวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพที่จะทําการแล้ว  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําบก  จะไม่รับผิดชอบในความชํารุดบกพร่อง  หรือความเสียหายในทรัพย์สินที่นํา
ออกมาขายในคร้ังน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   
  3.3 ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคา  “เหมารวมสูงสุด”ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่
ต่ํากว่าราคาท่ีคณะกรรมการประเมินราคากลางทรัพย์สินที่ชํารุด  เสื่อมสภาพการใช้งานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําบก ได้กําหนดไว้ 
  3.4 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องนําเงินสดมาชําระให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลคําบก ตาม
จํานวนเงินที่เสนอราคาไว้ในวันเสนอราคาหลังจากการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้เสนอราคาได้จะต้อง
รับพัสดุที่ซื้อได้  ออกจากสถานที่เก็บขององค์การบริหารส่วนตําบลคําบก  ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคําบก อนุมัติและผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขนย้ายพัสดุ
เองท้ังสิ้น 

4.หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
  4.1 คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลคําบก มากที่สุด  ทั้งน้ีต้องไม่ต่ํากว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางทรัพย์สินที่ชํารุด ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําบก กําหนดไว้ 
  4.2 การตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยการเจรจาตกลงราคา  
จะตัดสินให้กับผู้ที่ได้เสนอราคาสูงสุดโดยตัดสินจาก “ราคารวม” ที่เสนอราคาได้สูงสุดและผู้เสนอราคาได้จะต้อง
จ่ายเงินสดทันที 

5. การจ่ายเงนิ 
   ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องนําเงินสดมาชําระให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลคําบก ตามจํานวน
ที่เสนอราคาไว้ในวันเสนอราคาหลังจากเสร็จการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  และองค์การบริหารส่วน
ตําบลคําบก จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  ผู้เสนอราคาได้จะต้องรับพัสดุชํารุดที่ซื้อได้ออกจาก จะต้อง



จ่ายเงินตามจํานวนที่เสนอราคาพร้อมรับใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา
ซื้อพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลคําบก จะต้องรับพัสดุทั้งหมดภายใน  3  วันทําการ  นับแต่วันที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคําบก อนุมัติและจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าขนย้ายพัสดุน้ันเองทั้งสิ้น  

ประกาศ ณ วันที่        เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564 
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