
 
 

 
 
 

ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน 
เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

................................ 
 

  สถานี อุตุนิยมวิทยาน่าน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจ าเป็น             
ในการใช้งาน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน  จ านวน 3 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด              
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา 
๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล 
1.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
1.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับการฟังชี้แจงรายละเอียด 
1.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุม 

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด  

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน จะประมูล     
ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจ าเป็นในการใช้งาน อาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน ทั้งหมด 3 รายการ     
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม 

๒.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ 
หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วม  
เสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าว
ข้างต้น สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้  

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น       
ซึ่งเก่ียวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จาก สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ไม่ได้ 

2.4 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องด าเนินการรื้อถอน และขนย้ายพัสดุออกไปทั้งหมด        
จาก กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายใน 15 วันท าการ    
นับแต่วันที่ช าระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่    
พ้ืนที่อ่ืนๆ และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วให้ท าความสะอาดสถานที่ และปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย หากไม่ด าเนินการ
รื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่ก าหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ 

    ผู้ ชนะการ เสนอราคาต้ อง ไม่ มอบหรื อ โอนสิทธิ์ ให้ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคล อ่ืน            
กระท าการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุและความจ าเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอ านาจ         
ให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ            
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ณ วันที่ด าเนินการขนย้ายด้วย 
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3. ก าหนดการขายทอดตลาด 
    3.1 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียด และตรวจดูพัสดุ         

ที่จะขายทอดตลาด  ในวันพุธที่  14  กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00  น.  เป็นต้นไป                  
ณ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟัง  
การชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่           
ในข้อ 3.2  
      3.2 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข 
ในวันอังคารที่ 20  กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา 
ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยต้องน าส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        
จ านวน 1 ชุด มามอบให้แก่คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดของ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และน าต้นฉบับ
มาแสดง เพ่ือประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาลงทะเบียน สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน            
จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มด าเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 11.00 น.   
เป็นต้นไป 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา 
ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5479-9124  ในวันและเวลาราชการ 

 
                          ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  

                                                

                                                        
    (นายสายันต์  ไชยยศ) 

        ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน  
   ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     



 
เอกสารการขายทอดตลาด เลขท่ี 1/2564 

ตามประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564 

 

 ด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า สอต.น่าน มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
พัสดุที่หมดความจ าเป็นในการใช้งาน อาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จ านวน 3 รายการ  โดยมีข้อก าหนด
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1.  เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด 

       1.1 รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด 

       1.2 แบบยืนยันการเสนอราคา (กรณีขายทอดตลาด) 

 2.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา 

       2.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล 

       2.2 ผู้เข้ารวมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม   
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       2.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังค าชี้แจงรายละเอียด 

       2.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล 

3.  หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา 

       ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องน าเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ สอต.น่าน ในวันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา 

       3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 

   1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม 

   3) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่          
ผู้มีอ านาจ มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

       3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

   1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และต้นฉบับ 

   2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4.  เงื่อนไขการเสนอราคา 

       4.1 ผู้ เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุ                 
ที่ จ ะขายทอดตลาด  ใน วันพุ ธที่  14  กรกฎาคม 2564 เ วลา  09 .00  น .  ถึ ง  16 .00  น .                              
ณ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

                สอต.น่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียด
และตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ 4.2 

 
4.2…/ 
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       4.2 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข 
ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา 
ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยต้องน าส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง         
มามอบให้แก่คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดของ สอต.น่าน และน าต้นฉบับ มาแสดงเพ่ือประกอบ  
การตรวจสอบด้วย ทั้งนี้  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว สอต.น่าน จะไม่รับผู้เข้าร่วม        
การเสนอราคาเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มด าเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

       4.3 เมื่อ สอต.น่าน พิจารณาให้ผู้ เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา           
ห้ามไม่ให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว               
ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคา ตามเอกสารแนบข้อ 1.2 ของ สอต.น่าน 

       4.4 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องน าเงินสดมาช าระทั้งหมดภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวัน   
ที่ขายทอดตลาด หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว สอต.น่าน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาด            
พัสดุจ านวน 3 รายการให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหาก สอต.น่าน จะต้องด าเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ 
และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ ากว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้          
ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมช าระเงินส่วนที่ขาดในทันที  หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการนับถัดจากวัน      
ที่ได้รับแจ้ง 

       4.5 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น     
ซึ่งเก่ียวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จาก สอต.น่าน ไม่ได ้

       4.5 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องด าเนินการรื้อถอน และขนย้ายพัสดุออกไปทั้งหมด           
จาก กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายใน 15 วันท าการ    
นับแต่วันที่ช าระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย          
แก่ พ้ืนที่ อ่ืนๆ และเมื่อท างานเสร็จสิ้ นแล้ วให้ท าความสะอาดสถานที่  และปรับ พ้ืนที่ ให้ เรี ยบร้อย                 
หากไม่ด าเนินการรื้อถอน และขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่ก าหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน สงวนสิทธิ์ที่จะริบ
เงินค่าพัสดุ 

  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระท าการขนย้ายแทน 
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ      
ขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ  สอต.น่าน ณ วันที่
ด าเนินการขนย้ายด้วย 

5.  หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา 

  5.1 การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้  สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม 

  5.2 สอต.น่าน สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน    
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  1) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจง
รายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ 4.1 

  2) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วม 

การเสนอราคา ตามข้อ 4.2                                                                             

5.3…/ 
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  5.3 สอต.น่าน ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม       
หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใด 
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการด าเนินการขายทอดตลาด   
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของ สอต.น่าน ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคา       
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

  5.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ สอต.น่าน ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคา กระท าการ
อันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม สอต.น่าน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษ   
ผู้เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ สอต.น่าน        
ที่จะฟ้องร้อง ด าเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  อัตราค่าปรับ 

  ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ท าการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4.5         
สอต.น่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ 
สอต.น่าน ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิก    
การขายทอดตลาดในครั้งนี้ 

7.  การปรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ในกรณีที่ผู้ ชนะการเสนอราคาหรือผู้ ที่ ได้ รับมอบอ านาจจากผู้ชนะการเสนอราคา             
ต้องด าเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกั นความช ารุดบกพร่อง         
ในทรัพย์สินของทางราชการ อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น  ซึ่งหากมีความช ารุดบกพร่อง เช่นว่านั้น           
ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมท่ีจะช าระค่าเสียหายหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา 15 วันท าการ 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สอต.น่าน 

8.  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ ได้รั บมอบอ านาจ            
ต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 

 

 
       สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน 
              วันที่ 8  กรกฎาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

                                                                                                             



 
รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด 

ล าดับ
ที ่

รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ จ านวน ราคาเริ่มต้น 

1 อาคารที่ท าการหลังเก่า 
เรือนไม้ยกพ้ืนสูง 1 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง 
วันที่ 25 มี.ค.30  ต่อเติมปรับปรุง 
 

- 1 หลัง 13,594.00 

2 โรงเก็บเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 
เรือนไม้ยกพ้ืนสูง 1 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง 
 

- 1 หลัง 3,382.00 

3 บ้านพักข้าราชการจัตวาเรือนคู่  
เรือนไม้เรือนคู่ 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง 
 

วศ.06-12-120 1 หลัง 24,190.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 41,166.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

                                                                                                            



 

แบบยืนยันการเสนอราคา (กรณีขายทอดตลาด) 

        วันที่ ........................................................ 

 ตามท่ี  สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน  ได้มีประกาศขายทอดตลาด  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
(ชื่อผู้เสนอราคา).................................................ที่อยู่................................................................ .............................. 
.............................................................................................................โทรศัพท์..................................................... 
ต่อไปในแบบยืนยันการการเสนอราคานี้เรียกว่า “ผู้เสนอราคา” ขอเสนอราคารับซื้อพัสดุ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. รายการพัสดุที่ยืนยันการเสนอราคา 
 

ล าดับ รายการ ราคาที่เสนอ 

๑ พัสดุ จ านวน   ๓  รายการ  
 

..................................... 
 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
   

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
(............................................................................... ............................) 

 
..................................... 

 
             โดยราคาทีย่ืนยัน เป็นราคาที่รวมค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไว้แล้ว 
 

๒. ในกรณีท่ี สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน บอกรับราคาทีย่ืนยัน ผู้เสนอราคา ตกลงที่จะวางมัดจ าค่าพัสดุตามข้อ 
๑  ไว้ในอัตราร้อยละ  -  ของราคาท่ียืนยัน 

 

๓. เมื่อผู้เสนอราคาได้วางมัดจ าตามข้อ  ๒  แล้ว ผู้เสนอราคาตกลงที่จะด าเนินการรื้อถอน และขนย้าย
พัสดุที่รับซื้อ ออกไปจาก กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน บอกรับราคา โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่อ่ืนๆ          
และเม่ือท างานเสร็จสิ้นแล้วให้ท าความสะอาดสถานที่ และปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 
 

๔. หากผู้เสนอราคาไม่รื้อถอน และขนย้ายพัสดุออกไปจาก กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา    
ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายในก าหนดระยะเวลาตาม ข้อ ๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน         
มีสิทธิจะด าเนินการขายให้ผู้ เสนอราคารายอ่ืน ทั้งนี้  ในการด าเนินการขายให้แก่ ผู้ เสนอราคารายใหม่            
หากเกิดผลต่างจากราคาที่เสนอไว้ตามข้อ ๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างจากราคาที่เสนอดังกล่าว 

 
 

 
      ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอราคา 
             (.........................................) 
 
 

 

 

 



 
ใบเสนอราคา 

 

(ชื่อผู้เสนอราคา).......................................................ที่อยู่........................................................................................ 
............................................................................................ .................โทรศัพท์..................................................... 

 

ล าดับที่ รายการพัสดุ จ านวน ราคาเสนอ(บาท) 

1 อาคารที่ท าการหลังเก่า 
เรือนไม้ยกพ้ืนสูง 1 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง 
วันที่ 25 มี.ค.30  ต่อเติมปรับปรุง 
 

1 หลัง  
............................................. 

2 โรงเก็บเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 
เรือนไม้ยกพ้ืนสูง 1 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง 
 

1 หลัง  
............................................. 

3 บ้านพักข้าราชการจัตวาเรือนคู่  
เรือนไม้เรือนคู่ 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง 
 

1 หลัง  
.............................................
. 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
(.............................................................................................)                 
 

 
……………………………………… 

 

 

      ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอราคา 

             (.........................................) 

      วันที่.............................................. 

 

 

 
 

 

 


