
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ขายทอดตลาด   
------------------------------------- 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะด าเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการ 
รื้อถอนอาคารกีฬาในร่ม(โรงยิมเนเซี่ยม) ของ มหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศเลขที่ ๘๖/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๘  
กันยายน  ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑.  ก าหนดการ 
๑.๑  ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ซื้อวัสดุ ติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดต่างๆ             

ณ  งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ  ๑๑๐๙ 
โทรสาร  ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๑  ในวันและเวลาราชการ   หรือ  www.cru.in.th 

๑.๒ ก าหนดดูสถานที่พร้อมขอรับใบเสนอราคา  ในวันที่  ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. และย่ืนซองเสนอราคาเวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี ตามเวลานาฬิกาของหน่วยงานที่รับซองพร้อมทั้งเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา  ๑๓ .๓๐ น .             
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๒.  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา   ผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาต้องน าเอกสารในการเสนอราคา
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

๒.๑  ใบเสนอราคา 
๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๒.๓  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

๓.  การเสนอราคา 
๓.๑  การเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องใช้ใบเสนอราคาของทางราชการก าหนดให้ 
๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้

ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ พร้อมทั้งลงวันที่และลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
 การกรอกข้อความในใบเสนอราคา ห้ามขูดลบหรือเขียนทับ ถ้าต้องการแก้ข้อความที่เขียนไว้ให้ใช้วิธี
ฆ่าหรือตกเติม และลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาก ากับไว้ 

๓.๓  ใบเสนอราคาต้องใส่ซองผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอ 
ราคา 

๔.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาและให้ประโยชน์กับ

ทางราชการมากที่สุด 
๕.  เงินมัดจ า 

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องวางเงินมัดจ าให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนเงิน ๕๐%  ของ
ราคาที่เสนอซ้ือในวันที่เสนอซื้อ 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

๖.  การท าสัญญาซื้อขาย   
๖.๑  ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ           

ซ่ึงจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน  ๕๐%  ของราคาท่ีประมูลได้ และต้องท าสัญญาภายใน        
๕  วัน หากไม่เข้ามาท าสัญญา มหาวิทยาลัยฯจะท าการริบเงินมัดจ าตามข้อ 5 โดยผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียบร้อง
ค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น 

๖.๒  ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินอีก  ๕๐%  ของราคาท่ีซื้อในวันลงนามสัญญา 
๖.๓  ผู้ขายจะคืนเงินประกันสัญญาให้แก่ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาครบถ้วน

ตามสัญญาแล้ว 
๗.  การยกเลิกการขาย 

ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการยื่นซองเสนอราคาใหม่ก็ดี 
หรือยกเลิกการเสนอราคาโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ขาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้เสนอราคาซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายจะริบเงิน
มัดจ าตามข้อ ๖.๑ และจะยกเลิกการซื้อทันที 

๘.  การขนย้ายวัสดุ 
ผู้เสนอราคาได้จะต้องด าเนินการท า การวัสดุที่ประมูลได้ ขนย้ายทั้งหมดออกจากพ้ืนที่พร้อมทั้งท า

ความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อยภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๙.  การปรับ 

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยประการใดก็ดีผู้ขายจะริบหลักประกันสัญญาตามข้อ ๖.๑ และจะ
ยกเลิกการซื้อทันที ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศที่ ๘๖/๒๕๕๕ 

 
 
รายการวัสดุทีจ่ะขายทอดตลาด 

๑. โครงเหล็กต่างๆ       จ านวน  ๑  กอง 
๒. ไม้แผ่น/ไม้กระดาน      จ านวน  ๑  กอง 
๓. ไม้พ้ืนปาร์เก้       จ านวน  ๑  กอง 
๔. กระเบื้องหลังคา      จ านวน  ๑  กอง    

 
 

------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
ประกาศเลขท่ี  ๘๐/๒๕๕๕ 
-------------------------------- 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า กรณี 
ช ารุด เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จ านวน  ๑๒ รายการ (รวม ๖๓ ชิ้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

๑.   ผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๑  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาด หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  

     ๑.๒  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีฐานะเชื่อถือได้ มีหลักฐานมั่นคงก่อนเสนอราคาให้แนบ 
หลักฐานต่อผู้ท าการขายทอดตลาดหรือผู้ได้รับมอบหมาย   ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๒.๑  ร้าน  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลให้
แสดงหลักฐาน ดังนี้ 
       ก.  ทะเบียนการค้าของสรรพากร (ถ้ามี) 
       ข.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์  
ใบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       ค.  ในกรณีมอบหมายให้ผู้อ่ืนแทนให้ท าใบมอบอ านาจให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ถูกต้อง 
จะไม่รับพิจารณา 
       ๑.๒.๒  ถ้าเป็นบุคคลธรรมด าให้แสดงหลักฐานดังนี้ 

               ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
               ๒. เอกสารที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ ๑.๒.๑ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องน าหลักฐานตามข้อ  ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒  มาแสดงในวันที่มาลงชื่อรับเอกสารและ    
ดูครุภัณฑ์ หากไม่น ามาแสดงจะไม่มีสิทธิในการลงชื่อและยื่นซองเสนอราคา โดยให้ผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน หากไม่ลงลายมือชื่อ เมื่อถึงเวลาขายทอดตลาดจะไม่มีสิทธิในการซื้อทอดตลาด (ส าหรับผู้ที่เป็น
โสดจะต้องมีอายุ  ๒๐  ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  ๑๙  หากมีอายุ      
ต่ ากว่า ๒๐ ปี จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑) ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ 



 
 

 
-๒- 

 
  ๒.  ผู้ชนะการเสนอราคาต้องน าเงินสดตามจ านวนที่ผู้ซื้อเสนอน าไปช าระต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
หรือกรรมการขายทอดตลาดของราคาท่ีเสนอซื้อหลังจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสร็จ โดยปราศจาก
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แก่เจ้าหน้าที่การเงินหรือคณะกรรมการ ซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.  ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดต้องท าการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน   
นับตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเงินครบแล้วหากขนย้ายเกินก าหนดโดยไม่มีสาเหตุที่สมควรทางราชการจะคิด          
ค่าปรับวันละ  ๑๐๐  บาท  
  ๔.  ทางมหาวิทยาลัยฯทรงไว้ซึ่งสิทธิจะงดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่าราคา  
ที่เสนอซื้อทอดตลาดครั้งนี้ไม่เหมาะสมห่างกว่าราคาของทางราชการทีก่ าหนดไว้ 

๕.  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ในครั้งนี้ จะต้องท าการขายทอดตลาดตามวิธีขายทอดตลาดที่  
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้นเงื่อนไขเก่ียวกับการขายทอดตลาดอันที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ทาง มหาวิทยาลัยฯ จะน าเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         
มาใช้บังคับด้วย 
  ก าหนดดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดพร้อมรับใบเสนอราคาในวัน จันทร์ ที่  ๒๗  สิงหาคม  
๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. ณ งานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี 
  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ณ งานพัสดุ  และก าหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา ๑ ๑.๐๐ น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๕๓๗๗–๖๐๐๐  ต่อ  ๑๑๐๙  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

 
                                                         (นายวรสฤษฎิ์  ปิงเมือง) 

                                                              รองอธิการบด ีรักษาราชการแทน 
                                                           อธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                                                                           

 


