
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณชี ารุด เสื่อมสภาพ 
-------------------------------- 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณ ี
ช ารุดเสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จ านวน 28 ชนิด ( 448 รายการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ         
เลขที่ 18/2554 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      1.1  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาด หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย 

    1.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีฐานะเชื่อถือได้ มีหลักฐานมั่นคงก่อนเสนอราคาให้แนบ 
หลักฐานต่อผู้ท าการขายทอดตลาดหรือผู้ได้รับมอบหมาย   ดังต่อไปนี้ 
      1.2.1  ร้าน  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ให้
แสดงหลักฐาน ดังนี้ 
         ก. ทะเบียนการค้าของสรรพากร (ถ้ามี) 
         ข.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ
ทะเบียนพาณิชย์ ใบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
         ค. ในกรณีมอบหมายให้ผู้อ่ืนแทนให้ท าใบมอบอ านาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าไม่ถูกต้อง จะไม่รับพิจารณา 
    1.2.2  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงหลักฐานดังนี้ 

                1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
                2. เอกสารที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ 1.2.1 (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องน าหลักฐานตามข้อ  1.2.1 หรือ 1.2.2  มาแสดงในวันที่มาลงชื่อ รับเอกสาร และ    
ดูครุภัณฑ์ หากไม่น ามาแสดงจะไม่มีสิทธิในการลงชื่อและยื่นซองเสนอราคา โดยให้ผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน หากไม่ลงลายมือชื่อ เมื่อถึงเวลาขายทอดตลาดจะไม่มีสิทธิในการซื้อทอดตลาด (ส าหรับผู้ที่เป็นโสด
จะต้องมีอายุ  20  ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  19  หากมีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21) ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ 
  2. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องน าเงินสดตามจ านวนที่ผู้ซื้อเสนอน าไปช าระต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
หรือกรรมการขายทอดตลาดของราคาท่ีเสนอซื้อหลังจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสร็จ โดยปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น แก่เจ้าหน้าที่การเงินหรือคณะกรรมการ ซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.  ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดต้องท าการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน  5  วัน   
นับตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเงินครบแล้วหากขนย้ายเกินก าหนดโดยไม่มีสาเหตุที่สมควรทางราชการจะคิดค่าปรับวัน
ละ  100  บาท  
  4.  ทางมหาวิทยาลัยฯทรงไว้ซึ่งสิทธิจะงดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่าราคาที่
เสนอซื้อทอดตลาดครั้งนี้ไม่เหมาะสมห่างกว่าราคาของทางราชการก าหนดไว้ 
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5.  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ในครั้งนี้ จะต้องท าการขายทอดตลาดตามวิธีขายทอดตลาดที่ 

ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ฉะนั้นเงื่อนไขเก่ียวกับการขายทอดตลาดอันที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ทาง มหาวิทยาลัยฯ จะน าเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับด้วย 
  ก าหนดดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดพร้อมรับใบเสนอราคาใน วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม  
2553  เวลา 09.00–09.30 น. ณ งานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี 
  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00 –13.30 น.     
ณ งานพัสดุ  และก าหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0–5377–6000  ต่อ  1109  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
 
 

 
                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ์) 

               รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ 18/2554 

 
รายการครุภัณฑ์ กรณีช ารุด เสื่อมสภาพ ที่จ าหน่าย 
 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ (ซีพียู)    จ านวน  60  เครื่อง 
2.  จอคอมพิวเตอร์     จ านวน 78  จอ 
3.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์    จ านวน  22  เครื่อง 
4.  เครื่องส ารองไฟฟ้า(ยูพีเอส)    จ านวน  86  เครื่อง 
5.  เครื่องขยายเสียงส าหรับผู้เรียน    จ านวน  56  ชุด 
6.  เครื่องเล่นเทป     จ านวน  56  ชุด 
7.  โทรทัศน์สี      จ านวน  1  เครื่อง 
8.  ตู้ล าโพงขยายเสียง     จ านวน  1  ตู้ 
9.  เครื่องผสมสัญญาณเสียง    จ านวน  1  เครื่อง 
10.  กล้องถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ    จ านวน  7  ตัว 
11.  แฟลซกล้องถ่ายภาพ     จ านวน  1  ตัว 
12.  เครื่องเล่นวีดีโอและดีวีดี                                      จ านวน  15  เครื่อง 
13.  แท่นชาร์ทแบตเตอรี่วีดีโอ    จ านวน  1  ชุด 
14.  เครื่องฉายภาพสามมิต ิ   จ านวน  2  เครื่อง 
15.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ    จ านวน  10  เครื่อง 
16.  เครื่องโรเนียว     จ านวน  4  เครื่อง 
17.  ตู้น้ าเย็น      จ านวน  2  ตู้ 
18.  เครื่องฉายสไลด์                                               จ านวน  7  เครื่อง  
19.  เครื่องพิมพ์ดีด                                                 จ านวน  4  เครื่อง  
20.  โทรศัพท์                                                       จ านวน  16  เครื่อง  
21.  เครื่องถ่ายเอกสาร                                            จ านวน  2  เครื่อง  
22.  เครื่องปรับอากาศ                                             จ านวน  4  เครื่อง  
23.  พัดลมระบายอากาศและตั้งพ้ืน                              จ านวน  5  เครื่อง 
24.  แม็กเย็บกระดาษ                                              จ านวน  1 ตัว  
25.  เครื่องสแกนเนอร์                                             จ านวน  2  เครื่อง  
26.  เครื่องโทรสาร                                                 จ านวน  2  เครื่อง  
27.  จอรับภาพ                                                    จ านวน  1 จอ  
28.  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ                                        จ านวน  1  ตัว 
   

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


