
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสือมลภาพ และโม,จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๑๔ รายการ

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการ 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๑๔ รายการ ใดยวิธีขายทอดตลาด ตาม 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเงื่อนโข ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
กำหนดลงทะเบียนและยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลในวันที่ ๔ ส ิงหาคม๒๕๖๓ 

เวลา๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. และเริ่มประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง 
เวลา๑๒.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. เงื่อนโขการขายทอดตลาด
๒.๑ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน ๑ ๔ รายการ 

แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา โดยวิธีการยกมือ การตัดสิน 
นี้ขาดโนเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลโต้และราคาโนการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขาทอดตลาด 
จะแสดงการตกลงด้วยการเคาะโม้ ทั้งนี้ การตัดสินนี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด
โห้ถึอเป็น'ที่สินสุด 

ตังนี้
๒.๒ ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลต้องนำเอกสารหลักฐานยื่นต่อ มหาวิทยาลัย

๒.๒.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล
(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต ิบ ุคคล นี้งวันที่ออกให้จนถึง 

วันที่มายื่นมีระยะเวลาโม,เกิน ๑ ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) สำเนา...



สำเนาถกต้อง
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ม ีอำนาจลงนาม พร้อมรับรอง

(๓) หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป็ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรถ!ที่ผู้มี 
อำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน

๒.๒.๒ กรณีเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๒.๓ ผู้ประสงค์เข ้าร่วมประมูล ต้องเสนอราคาประมูลด้วยวาจา โดย 

วิธีการยกมือ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

๒.๒.๔ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูล ต้องยื่นเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน 
และลงลายมืออื่อในเอกสารการลงทะเบียนในบัญธีรายช้อผู้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
และของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐0 น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่ 
เจ ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัย และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการ 
ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยจะโม่รับผู้เข้าร่วม 
ประมูลเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นโป

๒.๒.๔ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลทุกรายจะต้องทำตามเงื่อนโขในประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสือมสภาพ หรือโม ่จำเป ็นต้องใช้ใน 
หน่วยงาน จำนวน ๑๔ รายการ ทุกประกา

๒.๓ การขายทอดตลาดครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยจะขาย 
ทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๔ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ พัสดุ การค์กษา จำนวน ๘ รายการ 
กลุ่มที่ ๒ พัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ ราย
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาประมูลด้วยวาจา โดยวิธีการยกมือให้ 

เสนอราคาเหมารวมของพัสดุที่จะขายแต่ละกลุ่มเป็นเงินบาท โดยจะต้องเข้าร่วมประมูลทั้ง ๒ กลุ่มจะ 
เลือกประมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมิโด้



- ค า -

๒.๔ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับการอนุมัติให้ขึ้อทรัพย์สินดังกล่าว โดยใช้วิธีนับ 
สามให้กับผู้เฬนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล โดยก่อนนับสามอนุมัติขาย ผู้เช้าร่วมประมูล 
สามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นอีกใด้ ขึ้งการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดขาน 
ราคาพร้อมนับสาม

๒.๕ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้เสนอราคาประมูลเหมารวมสูงสุด ขึ้งราคา
ดังกล่าวจะต้องไม,ตากว่าราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือขึ้อยืนยัน
ราคาที่เสนอมากับมหาวิทยาลัยในวันที่เสนอราคา

๒.๖ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมดเป็นเงินสดใน
วันที่เสนอราคาได้ หรือหากไม่สามารถชำระเงินสดได้ทั้งหมดในวันดังกล่าว จะต้องชำระค่ามัดจำทันที
อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็น
หลักฐานและจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้หมดภายใน ๓ วันทำการนับจากวันประมล กรณีผ้ ฬ ข่ ข่

ชนะการประมูลไม่ดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะริบเงินมัดจำโดยไม่มืเงื่อนไขใด  ๆทั้งสิน
๒.£๙ หากผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวในวันและเวลาที่ 

กำหนด มหาวิทยาลัยมืสิทธี้ที่จะนำพัสดุนั้นออกทำการขายทอดตลาดใหม่ได้อีก โดยผู้ชนะการประมูล 
ได้ในครั้งก่อนไม่มืสิทธี้ที่จะเรียกร้องค่าเสิยหายใด สุ ทั้งสิน

๒.๘ การพิจารณาดัดสินให้ผู้ใดเป็นผู้ประมูลได้ของคณะกรรมการดำเนินการขาย 
ทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะโต้แย้งพัองร้องหรือเรียกค่าเสิยหายใด สุ มิได้

๒.๙ มหาวิทยาลัยทรงไว้ขึ้งสิทธี้ที่จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาใดราคาหนึ่ง หรือ 
ราคาที่ประมูลทั้งหมดกัได้ หรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา หากปรากฏ 
ว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และถือว่าการ 
ดัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสิยหายใด สุ มิได้

๒ .๑0 ผ ู้ชนะการประม ูลต ้องขนย ้ายพ ัสด ุท ี่เสนอราคาได ้ท ั้งหมดออกจาก 
มหาวิทยาลัยให้เสร็จสินภายใน ๗  วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน พร้อมทั้งลบตราลัญลักษณ์ 
ตัวอักษรหรือดัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัย 
จะไม,รับ ผิดชอบในความเสิยหายที่ เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณมหาวิทยาลัย ผู้ชนะ 
การประมูลต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสิยหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมิค1วามเสิยหาย 
เกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสืยหายนั้น

\§D. 6) G) . . .



๒.๑๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้ชนะการประมูล ณ ฬถานที่จัดการขายทอดตลาด 
โดยถือว่าผู้ชนะการประมูลยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนใฃที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ฃอสงวนสิทธี้ที่ 
จะยกเลิกผลประกาศการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้ประกาศโปแล้วกตามโดยโม่จำเป็นต้องแจ้ง 
ให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เถือโต้ว่าการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้โด้กระทำโดยโม่ 
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารเป็นเทํจ หรือใช้ถือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาประมูลราคาแทน 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลจะเรียกร้องค่าเสืยหาย 
ใด สุ มิโด้ทั้งสิน

๒.๑๒ โดยประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าประมูลราคาทุกรายโต้รับทราบ 
เงื่อนโขการขายทอดตลาดทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัยดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนโขโดย 
เคร่งครัดทุกประการ

๓. กำหนดพิจารณาดูสภาพพิฬดุครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด
๓ .๑ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาประสงค์จะดูสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย 

จะทำการขายทอดตลาด ให้มาพร้อมกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล 
แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๒๓ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๙.๐๐ น. 
เพื่อเจ้าหน้าที่จะโต้นำโปดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะขายทอดตลาดต่อโป

๓.๒ หากผู้ประสงค์จะประมูลราคารายใดโม่มาดูสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ ในวันและ 
เวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลราคารายนั้นยอมรับถึงสภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจะทำ 
การขายทอดตลาดดีแล้ว มหาวิทยาลัยจะโม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสิยหายใน 
ทรัพย์สินที่น์าออกมาขายทอดตลาดในครั้งนี่โม,ว่ากรณีใด สุ ทั้งสิน

ผ ู้สนใจสามารถติดต ่อสอบถามรายละเอียดโต้ท ี่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างวันที่๒๑ กรกฏาคม -  ๔ ส ิงหาคม๒๕๒๓หมายเลขโทรศัพท์๐ ๕๔ร๒ 
๖๖๖๖ ต่อ ๓๘ ๑๑, ๖๒ ๒ ๙  ใน ว ัน แล ะ เวล าราช ก าร ห ร ือ ด ูราย ล ะ เอ ีย ด โต ้ท าง  เว ็บ โซต ่ 
http://www.medsci.up.ac.th/

ประกาศ ณ วันท่ี เดีอน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริคักดี้ ประสานพันธ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.medsci.up.ac.th/


เอกฬารแนบท้ายประกาศ
ลำดับท่ี รายการ หมายเลขครุภณฑ์ จำนวน/หน่วย หมายเหตุ

กลุ่ม 1 พ ัสด ุการส ืกษา จำนวน 8 รายการ

1 เคร่ืองดูด'จ่ายฬารอัตโนมัติ (Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-023/55 1 ชุด

2 เครื่องดูดจำยสารอัตโนมัติ(Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-024/55 1 ชุด

3 เครื่องดูดจำยสารอัตโนมัติ(Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-025/55 1 ชุด

4 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ(Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-026/55 1 ชุด

5 เคร่ืองดูดจ่ายสารอัตโนมัติ(Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-028/55 1 ชุด

6 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ(Autopipette) 203-ZFA15-6620-006-032/55 1 ชุด

7 เคร่ืองน่ึงฆ่าเสัอด้วยโอน้ําแบบอัตโนมัติ 7310-012-008 1 เคร่ือง
8 เคร่ืองหมุนเหว่ียงสารชนิดเปล่ียนหัวใด้แบบควบคุมอุณหภูมิ 6631-002-003 1 เคร่ือง

กลุ่ม 2 พ ัสดุลำน ักงาน จำนวน 6 รายการ

1 โทรศัพท์ 203-ZFN01 -5805-001 -046/56 1 เคร่ือง

2 โทรศัพท์ 203-ZFN01-5805-001-047/56 1 เคร่ือง

3 โทรศัพท์ 203-ZFN01 -5805-001 -048/56 1 เคร่ือง

4 ตู้ทำนำเยน 203-ZFN15-7310-013-003/59 1 เคร่ือง

5 Printer 203-ZFN18-7450-005-056/56 1 เคร่ือง

6 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 7670-004-123 1 เคร่ือง


