ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา
เรือ่ ง ประมูล ขายทอดตลาดพัส ดุช ำรุด เแอมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ
ด้ว ย คณ ะวิท ยาศาตร์ก ารแพทย์ มหาวิท ยาลัย พะเยา นีง้ ต่อ โปโนเอกสารนีเ้ รีย กว่า
มหาวิท ยาลัย มืความประสงค์จะดำเนิน การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสือมลภาพจำนวน ๔o รายการ
โดยวิ!ขายทอดตลาดแบบประมูล ราคาด้ว ยวาจา (ปากเปล่า) แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ดามรายละเปียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ 4 งมืเงือ่ นใ'ขการ1จำหน่าย ดังนี้
๑. กำหนดวัน เวลา และสถานนีข้ ายทอดตลาด
กำหนดการรับลงทะเปียนพัสดุชำรุด เสือมสภาพ กลุม่ นี้ ๑ และกลุม่ นี้ ๒ โน วันนี้ ๑๓
กัน ยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สืง เวลา ๑๐.๐๐ น. เรืม่ เปีด ประมูล ด้ว ยวาจา (ปากเปล่า) ตัง้ แต่เวลา
๑๐.๓๐ น. กิง เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือ จนกว่าจะแล้ว เสรีจ ณ ห้อ งประชุม คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิท ยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำ๓อเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒. เงือ่ นโขการขายทอดตลาด
๒.๑ มหาวิท ยาลัยจะดำเนิน การขายทอดตลาดพัส ดุชำรุดและเสือมลภาพจำนวน ๕๖
รายการ โดยวิ!ขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยปากเปล่า การตัดสินนีข้ าดโนเรือ่ งตัวบุคคลผูป้ ระมูลโต้
และราคาโนการขายทอดตลาดนัน้ กรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะโม้ ทัง้ นี้ การ
ตัดสินนีข้ าดของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดโห้กอิ เป็นนีส้ นิ สุด
๒.๒ ผูป้ ระสงค์เข้าร่วมการประมูลต้องนำเอกสารหลักฐานปีนต่อ มหาวิทยาลัย ดังนี้
๒.๒.๑ กรกัแเป็น’นติ บิ คุ คล
(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเปียนนิตบิ คุ คล นีง้ 'วนั นีอ้ อก1ให้จนกิง
วันนีม้ าปีนมืระยะเวลาโม่เกิน ๑ !1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) สำเนาบัดร...

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูส้ อื ำนาจลงนาม พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(๓) หนังสือมอบอำนาจVIอดอากรแสตมป๋ถกู ต้องตามกฎหมาย โนกรร่ร
ทีผ่ ฝู้ อ็ ำนาจมอบอำนาจโห้ผอู้ น่ื กระทำแทน
๒.๒.๒ กรกรเป็นบุคคลธรรมคา
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) สำเนาทะเปียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๒.๓ ผูป้ ระสงค์เข้าร่วมประมูล ต้อ งเสนอราคาประมูล ด้วยวาจา (ปากเปล่า)
ณ คณะรทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิท ยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเสืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒.๒.๔ ผูป้ ระสงค์เข้าร่วมประมูล ต้อ งอืน่ เอกสารหลัก ฐานการลงทะเปีย น
และลงลายสือ พือ่ โนเอกสารการลงทะเปียนโนบัญ ชํรายเอผูล้ งทะเปียนการขายทอดตลาดพัส ดุท ช่ี ำรุด
และเสือ มสภาพของมหาวิท ยาลัย โนวันที่ ๑๓ กัน ยายน ๒๙ร)๒ เวลา ๙ .๐ 0น. สืง ๑๐.๐๐ น. ณ คณะ
วิท ยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิท ยาลัยพะเยา โดยนำสำเนาบัตรประชาซนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบ
โห้แ ก่เจ้าหนำทีด่ ำเปีน การขายทอดตลาดของมหาวิท ยาลัย และนำต้น ฉบับ มาแสดงเพือ่ ประกอบการ
ตรวจสอบด้วย ทัง้ ปี เสือพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเปียนข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยจะโม่รบั ผูเ้ ข้าร่วมประมูล
เพิม่ เต้มโดยเด็ดขาด และจะเงืม่ ดำเปีนการขายทอดตลาดโนเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นโป
๒.๒.๕ ผูป้ ระสงค์เข้าร่วมประมูลทุกรายจะต้องทำตามเงือ่ นโขโนประกาศของ
มหาวิทยาลัย เงือ่ ง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสือมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ ทุกประการ
๒.๓ การขายทอดตลาดครัง้ นี้ มหาวิท ยาลัย จะขายทอดตลาดพัส ดุช ำรุด และ
เพือ่ มสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ โดยแยกออกเป็น ๒ กลุม่ ตังนี้
กลุม่ พื่ ๑ ครุภณ
ั ฑ์การสืกษา จำนวน ๔๑ รายการ
กลุม่ พื่ ๒ ครุภณ
ั ฑ์คอมฟิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
ทัง้ นีผ้ ปู้ ระสงค์เข้าร่วมประมูล จะต้องเสนอราคาประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) โนราคาทีเ่ ป็น
เงิน บาท โดยจะต้อ งเข้าร่ว มประมูล ทัง้ สองกลุม่ จะเลือ กประมูล กลุม่ โดกลุม่ หนีง้ สืโต้

-๓๒.๔ ผูท้ เ่ี สนอราคาสูงสุดจะใต้รบั การอนุมตั ใิ ห้ซอ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยใช้วธิ นี บั สาม
ให้กนั ผูเ้ สนอราคาสูงสุดเป็นผูช้ นะการประมูล โดยก่อนนับสามอนุมตั ขิ าย ผูเ้ ช้าร่วมประมูลสามารถเสนอ
ราคาเพิม่ ซ้นอีกใต้ €งการขายทอดตลาดจะบริบรู ณ์เมือ่ คณะกรรมการขายทอดตลาดขานราคาพร้อมนับสาม
๒.(ะ' ผูช้ นะการประมูลจะต้องเป็นผูเ้ สนอราคาประมูลเหมารวมสูงสุด €ง'ราคาดังกล่าว
จะต้องไม่ตากว่าราคาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ และผูช้ นะการประมูลต้องลงลายมิอซ้ออีนยันราคาทีเ่ สนอ
มากับมหาวิทยาลัยในวันทีเ่ สนอราคา
๒.๖ ผูช้ นะการประมูลจะต้องชำระเงินคาพัสดุทเ่ี สนอราคาใต้ทง้ั หมดเป็นเงินสดในวันที่
เสนอราคาใต้ หรือหากใม่สามารถชำระเงินสดไต้ทง้ั หมดในวันดังกล่าว จะต้องชำระค่ามัดจาทันทีอย่างน้อย
ใม่ต ากว่าร้อ ยละ ๕0 ของราคาทีป่ ระมูลใต้ โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะออีกใบเสร็จรับ เงิน ให้ใว้เป็น หลักฐานและ
จะต้องนำเงินล่วนทีเ่ หสือมาชำระให้หมดภายใน ๓ วันทำการนับจากวันประมูล กรณ์ผซู้ นะการประมูลใม่
ดำเน้นการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะริบเงินมัดจำโดยใม่มเิ งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน
๒.๗ หากผูช้ นะการประมูลใม่ดำเน้นการตามเงือ่ นใฃดังกล่าวในวันและเวลาทีก่ ำหนด
มหาวิทยาลัยมีสทิ ธีท้ จ่ี ะนำพัสดุนน้ั ออกทำการขายทอดตลาดใหม่ใต้อกี โดยผูช้ นะการประมูลใต้ในครัง้ ก่อน
ใม่มสิ ทิ ซ้ท จ่ี ะเรียกร้องค่าเสืยหายใด่«1 ทัง้ สิน
๒.๘ การติจารณาตัด สิน ให้ผ ใู้ ดเป็น ผูป้ ระมูล ใต้ข องคณะกรรมการดำเน้น การขาย
ทอดตลาดถือเป็นเดํดขาด ผูใ้ ดจะโต้แย้งพัองร้องหรือเรียกค่าเสืยหายใด ๆ มิใด้
๒.๙ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซง่ สิทซ้ทจ่ี ะไม่รบั ราคาสูงสุดหรือราคาใดราคาหน้ง หรือราคา
ทีป่ ระมูลทัง้ หมดก์ใต้ หรือ อาจยกเสิกการขายทอดตลาดเลยกใต้ส ดุ แต่จะติจารณา หากปรากฏว่าผูป้ ระมูล
สมยอมในการเสนอราคา ทัง้ นัเ้ พิอ่ ประโยชน์ข องทางราชการเป็น สำคัญ และถือ ว่าการตัด สิน ของ
มหาวิท ยาลัยเป็น เดัด ขาดผูป้ ระมูลจะเรียกร้อ งค่าเสืยหายใด6เร่ใ ด
๒.๑๐ ผูช้ นะการประมูลต้องขนย้ายพัสดุทเ่ี สนอราคาใต้ทง้ั หมดออกจากมหาวิทยาลัย
ให้เสร็จสินภายใน ๗ วัน ทำการนับ แต่วนั ทีช่ ำระเงิน ครบถ้วน่ พร้อ มทัง้ ลบตราลัญ ลัก ษณ์ต วั อัก ษรหรือ
ตัวเลขอีนใดอันเทีย่ วช้องกับมหาวิทยาลัย หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่รบั ฝ็ดชอบใน
ความ่เสืย หายทีเ่ ถืด ซ้น การเคสือ นย้ายพัส ดุอ อกไปจากบริเวณมหาวิท ยาลัย ผูช้ นะการประมูล ต้อ ง
ระมัดระวังมิให้เถืดความเสืยหายแก่ทรัพย์สนิ ของทางราชการ หากมิความเสืยหายเถืดซ้นผูช้ นะการประมูล
ต้องรับฝ็ดซอบในความเสืยหายนัน้

๒.๑๑ มหาวิท ยาลัย...

๒.๑๑ มหาวิท ยาลัยจะประกาศผูช้ นะการประมูล ณ สถานทีจ่ ดั การขายทอดตลาด
โดยสิอว่าผูซ้ นะการประมูลยอมรับและจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นโฃทีท่ างร่าชการกำหนด ทัง้ ทีข่ อสงวนสิท4 ที,่ จะ
ยกเสิกผลประกาศการประมูลขายทอดตลาด แม้จะโต้ประกาศไปแล้วก็ตามโดยโม่จำเป็นต้องแจ้ง!ห้ผชู้ นะ
การประมูลทราบ หากติเหตุทเ่ี ร่อโต้วา่ การประมูลขายทอดตลาด!นครัง้ ทีโ่ ต้กระทำโดยโม่สจุ ริต ฟน การ
เสนอเอกสารเป็น เทจ หรือ !ข้ร อ่ บุค คลธรรมดาหรือ น้ต บิ คุ คลร่น มาประมูล ราคาแทน หรือ เป็น ผูต้ ิ
ผลประโยชน์รว่ มกันกบผูเ้ สนอราคารายร่น เป็นต้น เฟือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และ!ห้สอิ ว่า
การคัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูช้ นะการประมูลจะเรืยกร้องค่าเสืยหาย!ด *1 มิโต้ทง้ั สิน
๒.๑๒ โดยประกาศฉบับ ที่ มหาวิท ยาลัยสิอ ว่าผูเ้ ข้าประมูล ราคาทุก รายโต้รบั ทราบ
เงือ่ นโขการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยด็แล้ว และยินยอมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นโขโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
๓. กำหนดฟิจ ารณาดูส ภาพพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ท ท่ี ำการขายทอดตลาด
๓.๑ ผูส้ น!จเข้าร่วมประมูล่ ราคาประสงค์จะดูส ภาพ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีม่ หาวิท ยาลัย
จะทำการขายทอดตลาด!ห้มาพร้อมกัน ณ คณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิท ยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา
อำเภอเติอ งพะเยา จังหรัด พะเยา!นรันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สิง ๑๐.๐๐ น. เฟือเจ้าหน้าที่
จะโต้นำโปดูสภาพพัสดุครุภณ
ั ฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยจะขายทอดตลาดต่อโป
๓.๒ หากผูป้ ระสงค์จะประมูลราคาราย!ดโม่มาดูสภาพพัสดุครุภณ
ั ฑ์!นรันและเวลาที่
กำหนด!ห้ส อื ว่าผูป้ ระสงค์เข้าร่ว มประมูล ราคารายนัน้ ยอมรับ สิงสภาพพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ท จ่ี ะทำการขาย
ทอดตลาดติแล้'ว มหาวิทยาลัยจะโม่รบั ติดชอบ!นความชำรุดบกพร่องหรือความเสืยหาย!นทรัพย์สนิ ทีน่ ำ
ออกมาขายทอดตลาด!นครัง้ ทีโ่ ม่วา่ กรถเ!ด รุ ทัง้ สิน
ผูส้ น!จสามารถติด ต่อ สอบถามรายละเแยดโต้ท ่ี คณ ะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิท ยาลัย พะเยา ระหว่างรันที่ ๒ - ๑๒ กัน ยายน ๒๕๖๒ หมายเลขโทรคัพ ท์ ๐๕๕ -๕๐๖๖๖๖ ต่อ
๓๘๔๓ และ ๖๒๒๙!นรัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดโต้ท เ่ี วิบ โซต์พ พพ.finance.up.ac.th/Main
และ www.medsci.up.ac.th
ประกาศณรัน ที่

สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๒

(ผูช้ วํ ยศาสตราจารย์ธเุ ทน ธัชศฤงคารสกุล)
รองอ!)การบติฝา่ ยบริหาร ปฏิบตั กิ ารแทน
อ!การบด็ม หาวิท ยาลัยพะเยา

I
รายการจำหน่ายขายซากพัสดุชำรุด เสือมลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวนรวม....46....รายการ)
จำนวน
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
รายการ
ลำดับที่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ั ฑ์ ประกอบด้วย
1 รายการซากครุภ ณ
1.1 ครุภณ
ั ฑ์การสืกษา
- กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 40 ตัว
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์

7730-006-620
. พย7730-006-617
พย7730-006-618
พย7730-006-622
พย7730-006-623
พย7730-006-627
พย7730-006-628
พย7730-006-630
พย7730-006-632
พย7730-006-633
พย7730-006-634
พย7730-006-637
พย7730-006-638
พย7730-006-640
พย7730-006-641
พย?730-006-643
พย7730-006-614
พย7730-006-626
7730-006-620(1)
พย7730-006-614(1)
พย7730-006-616(1)
พย?730-006-618(1)
พย??30-006-622(1)
พย??30-006-626(1)
พย??30-006-627(1)
พย??30-006-628(1)
พย7730-006-629(1)
พย??30-006-630(1)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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30
31
.32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5

กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ .
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา

ปัมอูญ ญากาศ
ปัมสูญ ญากาศ จำนวน 1 ตัว
1.2 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ CPU
คอมพิวเตอร์ CPU
คอมพิวเตอร์+จอ(233904CBF4206)
คอมพิวเตอร์ จอ 104360005DC2434
คอมพิวเตอร์ จอ 1043700067E2434

พย7730-006-632(1)
พย7730-006-633(1)
พย7730-006-634(1)
พย7730-006-635(1)
พ,ย7730-006-636(1)
พย7730-006-637(1)
พย7730-006-638(1)
พย7730-006-640(1)
พย7730-006-641(1)
พย7730-006-643(1)
7730-006-624(1)
7730-006-639(1)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

พย6630-002-085(1)

1

203-FND14-7450-001-265/57
203-FND14-7450-001-278/57
203-ZFA14-7450-001-045/57
203-ZFA14-7450-001-004/58
203-ZFA14-7450-001-005/58

1
1
1
1

1

คำฬงมหาวิทยาลัยพะเยา
ท

/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสือมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒!1๖๑
โดยวิธีขายทอดตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่ค ณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ได้ด ำเนิน การสอบหาข้อเทจจริงกรร่น พัส ดุช ำรุด เสือมสภาพ
หรือไม่จำเป็นต้องใช้โนหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว และให้ดำเนินการจำหน่ายซากพัสดุตามขั้นตอนต่อไป นั้น
ฬ

ร

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕'๕'๓
ประกอบกับ ข้อ ๒๑๕ ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด อื่อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง แต่ง ตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัส ดุ ดังนี้
๑. อาจารย์ด ีร ิก าญจน์ ลันพา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. อาจารย์ป ัณ ณวิช ญั สิริเวชวิริยะ
แสนสุภา
กรรมการ
๓. นางขวัญ หล้า
qftq£*ioq/1A
๑.

ดำเนิน การ กำกับ ดูแ ล ตลอดจนคำเนิน การอื่น ใดให้ก ารจำหน่า ยพัส ดุ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย
๒. ในการดำเนิน การตามข้อ ๑ หากปรากฏว่ามีกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ
ดำเนิน การให้เป็น ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ด้วย
๓. รายงานผลการจำหน่า ยพัส ดุ ต่อ อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย พะเยา ภายใน ๑๐ รัน ทำการ
นับ ถัดรัน ที่จำหน่ายแล้วเสรีจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นโป
สั่ง ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช ่วยศาสตราจารยอุเทน ธัช ศฤงคารสกุล)
รองอ?การบดีฝ ่ายบริห าร ปฏบัตการแทน
อธิก ารบดีม หาริท ยาลัย พะเยา

