
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี 19/2552 
เร่ือง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด 

-------------------------------- 
ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ช ารุด  

เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน จ านวน 288 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่  19/2552  โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

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 หรือทะเบียนพาณิชย์  
ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       ค.ในกรณีมอบหมายให้ผู้อ่ืนแทนให้ท าใบมอบอ านาจให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่
ถูกต้อง 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  มาแสดงในวันที่มาลงชื่อและดู  

ครุภัณฑ์ หากไม่น ามาแสดงจะไม่มีสิทธิในการลงชื่อและยื่นซองเสนอราคา โดยให้ผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ลงลายมือชื่อ เมื่อถึงเวลาขายทอดตลาดจะไม่มีสิทธิในการซื้อทอดตลาด (ส าหรับผู้ที่
เป็นโสดจะต้องมีอายุ  20  ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  19  หากมีอายุต่ า
กว่า  20 ปี จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21) ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตาม     
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ 
  2. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องน าเงินสดตามจ านวนที่ผู้ซื้อเสนอน าไปช าระต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
หรือกรรมการขายทอดตลาด ของราคาที่เสนอซื้อหลังจากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสร็จ โดยปราศจาก
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แก่เจ้าหน้าที่การเงินหรือคณะกรรมการ ซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.  ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดต้องท าการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน  5  วัน   
นับตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเงินครบแล้วหากขนย้ายเกินก าหนดโดยไม่มีสาเหตุที่สมควรทางราชการจะคิด
ค่าปรับวันละ  100  บาท  
  4.  ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิจะงดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่าราคาที่เสนอ
ซื้อทอดตลาดครั้งน้ีไม่เหมาะสมห่างกว่าราคาของทางราชการก าหนดไว้ 

5.  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ในคร้ังนี้    จะต้องท าการขายทอดตลาดตามวิธีขายทอดตลาดที่  
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอันที่มิได้ก าหนดไว้
ในประกาศนี้ทางราชการจะน าเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                
มาใช้บังคับด้วย 
  6. ก าหนดการ 
                           ก าหนดดูครุภัณฑ์ท่ีจะขายทอดตลาดพร้อมรับใบเสนอราคาในวัน ท่ี  8  มกราคม 2552  เวลา  
09.00 – 09.30 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ 
  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา  ในวัน ท่ี  8  มกราคม 2552   ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น.            
ณ  กลุ่มงานพัสดุ  และก าหนดเปิดซองในวันเดียวกัน  เวลา  11.00  น.   ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง   ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0–5377–6000  ต่อ  1109, 1622 ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 
 
 

 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 19/2552 
จ านวน 34 รายการหลัก 288 รายการย่อย 

 

ที่ รายการ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร ์Note book               2 เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์(เฉพาะเคส) 45  เครื่อง 

3 โทรทัศน์ส ี 10  เครื่อง 

4 เครื่องซักผ้า 2  เครื่อง 

5 เครื่องพิมพ์ดีด  17  เครื่อง 

6 จอคอมพิวเตอร ์85 จอ(รวม LCD 6 จอ) เป็น 91 จอ 

7 เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 4  เครื่อง 

8 จอรับภาพเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 7 จอ 

9 เครื่องแสกนเนอร ์ 5 เครื่อง 

10 เครื่องส ารองไฟ 7 เครื่อง 

11 พัดลมดูดอากาศ 2 ตัว 

12 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า 1 เครื่อง 

13 เครื่องรับโทรศัพท ์ 6 เครื่อง 

14 ปั๊มลม 1 ตัว 

15 เครื่องเล่นเทป-วิทย ุ 13 เครื่อง 

16 เครื่องปั๊มกระดุม 1 เครื่อง 

17 เครื่องกรองน้ า 1 เครื่อง 

18 เครื่องปริ้นเตอร ์ 16 เครื่อง 

19 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 2 เครื่อง 

20 เครื่องท าน้ าเย็น 2 เครื่อง 

21 เครื่องคิดเงิน 1 เครื่อง 

22 เก้าอ้ี 5 ตัว 

23 สวิทซ์ฮับ 1 อัน 

24 ตู้เย็น 1 ตู ้

25 กล้องถ่ายรูป 1 อัน 

26 พัดลม 23 ตัว 

28 เครื่องรับ-ส่งแฟ็กซ์ 1 เครื่อง 

29 เครื่องเล่น วีซีดี 4 เครื่อง 

30 เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง 

31 เครื่องเล่น วีดิโอ 12 เครื่อง 

32 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  1 เครื่อง 

33 เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 

34 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 



 


