
 
 
 
 

ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 
เรื่อง การขายพัสดุช ารุดและพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ จ านวน 8 รายการ 

------------------------------- 
   
  ด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด จะท าการขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ โดย      
วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 8 รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ 

  1. ก าหนดการ 
         1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบ
รายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง      
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลา
ราชการ 
         1.2 ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 11:00 น. และเปิดซอง    
ในวันเดียวกันเวลา 11:30 น. 

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 
2.1  ใบเสนอราคา 
2.2  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. การเสนอราคา 
       3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
       3.2 ซองใบเสนอราคาพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน) ต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองราคาต่อคณะกรรมการขาย 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
         คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับ   
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด มากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง
ก าหนด 

5. การจ่ายเงิน 
      ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุของทางราชการ จะต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่
เสนอราคาพร้อมรับใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย 
      
      ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
                

(ลงชื่อ)… ……………………………..                                                                 
(นายสมพงษ์  ศิริบาล)                             

ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 



-๒- 
 

รายการขายทอดตลาดพัสดุช ารุด   
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง ,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ราคากลางรวม 34,950 บาท 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี รายการวัสดุ เลขที่หรือรหัส จ านวนชิ้น หมายเหตุ 
1 ๑ เม.ย. 2539 รถบรรทุกสีขาว ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ยี่ห้อ 

MAZDA 
ขส.01-05-59 ๑ คัน  

2 9 มี.ค. 2539 รถจักรยานยนต์ ขนาด 90 cc สีด า 
HONDA 

ขส.03-02-292 ๑ คัน  

3 27 ม.ค. 
2541 

SATELL SUB SYSTEM 24OFSET TX/RX 
ANTENNA SYSTEM E/W 2 PORT 
FEED/OMT 

สส 06-05-126 ๑ ชุด  

4 27 ม.ค. 
2541 

OUTDOOR UNIT [ODU] สส.06-05-126 /1 ๑ ชุด  

5 27 ม.ค. 
2541 

INDOOR CONTROL UNIT [ICU] สส.06-05-126 /2 ๑ ชุด  

6 27 ม.ค. 
2541 

COMPUTER SUB-SYSTEM สส.06-05-126 /3 1 ชุด  

7 27 ม.ค. 
2541 

DOT MATRIX ORINTER สส.06-05-126 /4 1 ชุด  

8 27 ม.ค. 
2541 

MODEM สส.06-05-126 /5 ๑ ชุด  

 รวม จ านวน  8 รายการ                                                                
 

(ลงชื่อ)… ……………………………..                                                                 
(นายสมพงษ์  ศิริบาล)                             

ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน …. ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด…. 

 1.ข้าพเจ้า…..……………………..………………………………………..ตั้งอยู่เลขที่………………………………… 
ถนน……….……………………………. ต าบล……………………………….……….อ าเภอ………………………..……………
จังหวัด…………………………………….….. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี……………………………….………….……. ข้าพเจ้าได้
อ่านและเข้าใจข้อความในการประกาศขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วเป็นอย่างดี 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อพัสดุที่ทางราชการประกาศขาย ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ รายการ ราคา/หน่วย จ านวน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1.  
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7 
 
8. 

รถบรรทุกสีขาว ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ยี่ห้อ 
MAZDA 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 90 cc สีด า 
HONDA 
SATELL SUB SYSTEM 24OFSET 
TX/RX ANTENNA SYSTEM E/W 2 
PORT FEED/OMT 
OUTDOOR UNIT [ODU] 
 
INDOOR CONTROL UNIT [ICU] 
 
COMPUTER SUB-SYSTEM 
 
DOT MATRIX ORINTER 
 
MODEM 

    

 รวมเป็นเงิน      
  
 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4. ก าหนดรับมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา 
ให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 

                              เสนอมา  ณ  วันที่…………. เดือน……………………….. พ.ศ………… 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………. ผู้ซื้อ 
        (…………………………..……………) 
                   ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 



 


